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Geachte raad,

Op 4 april 2002 bracht de Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) op uw verzoek advies
uit over de noodzaak om al of niet de m.e.r. procedure te doorlopen voor de Uitbreiding van
het Golfterrein in uw gemeente. In haar advies concludeerde de Commissie toen dat er geen
sprake was van bijzondere omstandigheden, die leiden tot belangrijke nadelige
milieugevolgen, die noodzaken tot het volgen van een m.e.r. procedure.

Recent heeft uw adviseur, de heer  Scheepens van adviesbureau SAB, mij gemeld dat de
plannen gewijzigd zijn en aan mij mondeling de vraag voorgelegd of dit leidt tot een ander
advies dan in april 2002 aan u gegeven. Bij deze mijn reactie.

Ten opzichte van het voornemen uit 2002 wordt het terrein van de golfbaan met 1 ha
uitgebreid. Uit het toegezonden kaartmateriaal blijkt dat een deel van deze uitbreiding komt
te liggen in bestaand bos. Op het bosperceel zal een driving range worden aangelegd. De
heer Scheepens heeft aangegeven dat hiervoor geopteerd wordt om de driving range uit het
zicht te kunnen houden.

Het bosperceel maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Aanleg van een
driving range vraagt om een intensieve grondbewerking en heeft kap van het bosperceel tot
gevolg, waardoor er  mogelijk gevolgen zijn voor de aangrenzende bospercelen. Bovendien
wordt een driving range intensief gebruikt, hetgeen leidt tot verstoring van fauna. Te meer
daar de driving range midden in het bos is gesitueerd. Of de voorgestelde compensatie van 2
ha elders dezelfde potenties heeft als het huidige bosperceel hangt af van de locatie en de
terreinkenmerken.
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De ligging van de uitbreiding in de EHS, de ingrijpende inrichtingsmaatregelen die nodig zijn
om het  gebied geschikt te maken en de onzekerheid over de toereikendheid van de
voorgenomen compensatie leiden tot het advies om alsnog de m.e.r. procedure te volgen.

Ik wil u adviseren om in een uitgebreide startnotitie te motiveren waarom de driving range in
het bos moet komen te liggen, of er alternatieven zijn bekeken en zo ja waarom deze zijn
afgevallen. Tevens adviseer ik U om alle reeds beschikbare informatie in de startnotitie op te
nemen en daarbij het accent te leggen op de aspecten verkeer, landschappelijke inpassing,
waterhuishouding  en ecologie. Deze informatie kan dan reeds in de richtlijnenfase door de
Commissie worden beoordeeld als ware het een concept-MER. Eventueel ontbrekende
gegevens kunnen dan in het MER zelf op een eenvoudige wijze worden toegevoegd. Met deze
aanpak kan waarschijnlijk tijdwinst geboekt worden.

Hoogachtend,

drs. J.M.G. van Rhijn,
voorzitter m.e.r. werkgroep Golfterrein Hummelo en Keppel


