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1 INLEIDING

1.1 Het voornemen

BYR Projectontwikkeling BY (onderdeel van de BYR-Groep NY) en Langendijk B.Y. heb
ben het voornemen de 'Nieuw landgoed - Natuurgoifbaan Rucphen-Roosendaal' te ont
wikkelen. Het plan bestaat uit de volgende samenhangende delen:

1. Een 18 holes golfbaan accommodatie met clubhuis, horeca, parkeergelegenheid;
2. Een 6-holes oefencircuit voor golfclinics en een driving range;
3. Landgoederen, circa 18 tot 20;
4. Nieuwe natuur.

Het beoogde plangebied strekt zich uit over zowel het grondgebied van de gemeente
Roosendaal als van de gemeente Rucphen en is circa 85 hectare groot. In de figuur hier
onder is de omtrek van het plangebied met een Iichtgroene lijn aangegeven.

Figuur 1: Het plangebied

De \wee initiatiefnemers voor dit project zijn: BYR Projectontwikkeling BY en Langendijk
BY. BYR is initiatiefnemer voor de realisatie van landgoederen. De landgoederen vormen
de financiele drager voor het verkrijgen van de gronden voor de golfbaan, waarvan Lan
gendijk BY initiatiefnemer is. BYR treedt op als coordinator voor de m.e.r. en de overige
procedures.

Het plangebied en de directe omgeving is in onderstaande kaart weergegeven.
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Figullr 2 Topografie plangcbied en directe omgeving

1.2 Waarom een milieueffectrapportage?

De m.e.r. (milieu effect rapportage) is bedoeld om het milieubelang een volwaardige
plaals in de besluitvorming over bepaalde groolschalige activileiten te geven. Hel Milieu
effectrapport (MER)1 geeft zo objeclief mogelijk aan welke milieueffeclen Ie verwachten
zijn wanneer een bepaalde aclivileit wordl ondernomen.

M.e.r.-plicht
De onlwikkeling van een 18-holes golfbaan (mel een oppervlakle van minimaal 50 ha.)
leidllol een m.e.r.-plichlig besluif. Dit houdt in dal voor de aanleg van de golfbaan de
procedure van de m.e.r. moet worden doorlopen en een MER moel worden opgesteld. De
te realiseren bebouwing (in de vorm van landgoederen) is niel m.e.r.-plichlig of m.e.r.
beoordelingsplichtig3

. Echter, omdat de golfbaan en de bebouwing integraal onlwikkeld
worden, beschrijft het MER beide activileilen.

Bes/uil-MER
Voor de ontwikkeling van hel plangebied 'Nieuw landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen
Roosendaal' is sprake van de uilvoering van een besluit-m.e.r. Mel deze Slartnolitie wordt
hel voornemen lot de m.e.r.-plichtige activileil kenbaar gemaakt (art. 7.12, lid1, Wm) aan
hel bevoegd gezag. Na hel opslellen en geven van richllijnen door het bevoegd gezag
wordt het feilelijk MER opgesleld.

1 MER is de afkorling voor het Milieueffectrapport. Wanneer milieueffeclrapportage als aclivi
teit (de procedure) wordt bedoeld, wordt de afkorting 'm.e.r.' gebruikt
2 Besluit m.e.r.: Bijlage, onderdeel C, 10.2.
3 Besluil m.e.r.: Bijlage, onderdeel C, 10.1 respeclievelijk Bijlage, onderdeel D, 10.1
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Voor de besluitvorming over het Reconstructieplan 'De Baronie' (dat onder meer de ge
meente Rucphen omvat) is een milieueffectrapportage uitgevoerd, waarin de
milieueffecten voor het gehele Reconstructiegebied zijn beschreven. Gelet op het karakter
van het Reconstructieplan en de omvang van het plangebied betreft het vooral globale ef
fectbeschrijvingen. Deze globale effectbeschrijvingen zijn niet toereikend voor de voorge
nomen activiteit 'golfbaan 'Nieuw landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal'.
Daarom wordt een op de activiteit toegespitste m.e.r. procedure doorlopen.

1.3 Onderbouwing van de locatiekeuze

De voorgenomen activiteit 'Nieuw landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal' ligt in
het gebied tussen de kernen Roosendaal en Rucphen, ten noorden van de Rucphense
bossen. In het Reconstructieplan de Baronie (2005) Iigt de Regionale Natuur en Land
schapseenheid (RNLE)-grens aan de rand van de Rucphense bossen, welke zijn aange
duid als Groene Hoofdstructuur (GHS)-gebied. Het plangebied zelf, grenzend aan deze
bossen, is onderdeel van het AHS-Iandschap"

In het Reconstructieplan de Baronie is het gebied ten noorden van de Rucphense bossen
aangewezen als projectlocatie voor intensieve recreatie en voor het ontwikkelen van een
recreatieve poort (figuur 3). Ontwikkeling van recreatie geeft invulling aan het streefbeeld
dat is opgesteld door de reconstructiecommissie. Toeristische en recreatieve activiteiten
versterken de cultuurhistorische, landschappelijke waarden en natuurwaarden.

.. '-

Rucphense Vaart

Rucphense Bossen

Flguur 3: Streefbeeld recreatie (uit Reconstructieplan)

4 Agrarische HoofdStructllllr
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Het Reconstructieplan stelt dat de aanleg van landgoederen een positief effect heeft op
de gewenste rUimtelijke kwaliteit. Het gebled ten noorden van de Rucphense bossen (Le.

het plangebied) wordt genoemd als een locatie
voor landgoederen.
Het deel van het plangebied op Rucphens
grondgebied is in het Bestemmingsplan Buiten
gebied 1998 bestemd als agrarisch gebied. Het
deel van het plangebied op Roosendaals
grondgebied (het Laagveld, zie loto) is in het
Bestemmingsplan Buitengebied Laagveld be
stemd als open gebied met een versterking van
landschap en natuur. Voor beide delen van het
plangebled wordt een Partiiile Herziening van
het bestemmingsgebied verwacht (in overleg

met de gemeenten).

In de StructuurvisiePlus (Rucphen, 2003) wordt voorgesteld om de huidige groene buffer,
tussen Rucphen, Etten-Leur en Roosendaal, te garanderen voor lange termijn. De recrea
tieve ontwikkeling kan de groene buffer versterken, omdat de locatie als toekomstig bos
gebied de Rucphense bossen met de (noordelijker gelegen) bossen bij Bosschenhoofd
verbindt.

Golfbaan
Het streekplan (Brabant in Balans, 2002) geeft aan dat golfbanen in principe thuishoren in
de stedelljke regio. Een golfbaan is hierbuiten toegestaan mits aangesloten op bestaande
kernen of een recreatiebungalowpark. De grens van de stedelijke regio Roosendaal
Bergen op Zoom ligt aan de westzijde van het plangebied. Vanwege die grens is de aan
leg van een golfbaan is niet in strijd met het streekplan. De golfbaan kan met een goede
landschappelijke inpassing bijdragen aan een versterking van de waarden van natuur,
landschap en cultuurhistorie. Een golfbaan, zoals voorgnomen, accornrnodeert circa 1000
tot 1250 golfers.

Bebouwing
Het gebied is aangewezen als duurzame projecllocatie voor recreatie en toerisme (Re
constructieplan De Baronie, 2005). Uitplaatsing van bedrijven uit de kwetsbare delen van
de GHS naar deze locaties is, anders dan aangegeven in het streekplan, niet aan de orde
(brief GS van Noord-Brabant d.d. 28 juni 2005).
De realisatie van landgoederen in dit gebied is voorgesproken met de provincie en deze
staat niet afwijzend tegenover het initiatiel. Goede landschappelijk inpassing is op deze
locatie wei een vereiste. Het gebied rondom de bebouwing zal mogelijk voor het pUbliek
toegankelijk zijn en staat in directe verbinding met de Rucphense bossen.

De bebouwing is noodzakelijk om het project verantwoord te kunnen bekostigen: van de
twee agrarische bedrijven in het gebied, zal sen de bedrijfsvoering staken en de ander
worden verplaatst. De realisatie van landgoederen sluit aan op de provinciale beleidslijn
'Rood voor groen', nieuwe landgoederen in Brabant (2004).
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1.4 Doel en procedure van de startnotitie

Ooel
Een startnotitie vormt de eerste fase van de m.e.r.-procedure. In deze startnotitie geeft de
initiatiefnemer van het MER aan wat zijn piannen zijn. De startnotitie is bedoeld am het
bevoegd gezag, de wettelijke adviseurs (Inspecties VROM en LNV), de Commissie voor
de milieueffectrapportage en overige betrokkenen te informeren.

Doel van deze startnotitie is de achtergronden van en uitgangspunten voor het alternatief
op een rij te zetten en te beschrijven welke zaken in het MER onderzocht en vergelei<en
gaan worden. Deze startnotitie beperkt zich tot Mn te onderzoeken alternatief en geeft
aan op welke (rnilieu)effecten dit wordt onderzocht.

Procedure
Vanaf de bekendrnaking door de gemeente Rucphen en de gemeente Roosendaai iigt
deze startnotitie vier weken tel' inzage. Gedurende deze periode kan iedereen reageren
op de voorgenomen studie. De reacties worden betrol<l<en bij het opstellen van het advies
over de richtlijnen door de Commissie vaal' de mllieueffectrapportage en de vaststelling
van de richtlijnen door het bevoegd gezag. Men wordt uitgenodigd am zijn/ haar reac
ties/zienswijzen schriftelijk in te dienen bij de onderstaande adressen:

Gemeente Rucphen
Ta. v. dhr. B. van Hu/ten
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

Gemeente Raasendaal
T.a.v. dhr. H. Vergouwen
Pastbus 5000
4700 KA Raasendaal

De richtlijnen worden gehanteerd bij het schrijven van het MER. Na afronding van het
MER, is er weer een gelegenheid tot inspraak. Vaal' een beschrijving van de procedure na
indiening van de startnotitie wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van deze Startnotitie.

1.5 Leeswijzer

De Startnotitie gaat in hoofdstuk 2 in op de aanieiding en doel voor de aanleg van de golf
baan. Hoofdstuk 3 geeft een overzlcht van de relevante beleidsstukken, waarna in hoofd
stuk 4 het aiternatief vaal' de Inrichting van het plangebied aan bod komI. Hoofdstuk 5 be
vat een beschrijving van het studiegebied. De verschillende criteria op basis waarvan het
alternatief (en de varianten daarbinnen) beoordeeld en vergeleken wordt, I<omen hie I' aan
de orde. Een toelichting op de te volgen wettelijke procedures en de globale planning
voigt in hoofdstuk 6.
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2 AANLEIDING EN DOEL VAN HET VOORNEMEN

2.1 Aanleiding

Door staking van de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf, heeft Langendijk BV onder
zocht welke andere mogelijkheden er zijn voor de exploitatie van de agrarische gronden,
Die mogelijkheid werd gevonden in de aanleg van een golfbaan, In eerste instantie was
het plan om een 9 holes golfbaan aan te leggen op de eigen grond, Later ontstond het
idee om het project samen met BVR te ontwikkelen, Door deze samenwerking komt circa
85 ha grond beschikbaar, Oat kan aangewend worden voor de aanleg van een 18 holes
golfbaan, de bouw van landgoederen en voor nieuwe natuur,

De noordrand van de Rucphense bossen is in de reconstructie aangewezen als projectlo
catie voor het ontwikkelen van nieuwe dag- en verblijfsrecreatieve activiteiten, Naar aan
leiding van deze beleidsplannen zijn al in 1996 de eerste plannen voor de realisatie van
een golfbaan in het gebied ontwikkeld, Met de realisatie van de 'Nieuw landgoed - Na
tuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal' kan invulling gegeven worden aan de groene ambi
ties,

In het beleidsplan 'Rucphen natuurlijk actief' (2004) is groen en recreatief het credo van
de gemeente Rucphen, De gemeente heeft een uitgesproken groen I\arakter met bossen
en heide overlopend in land- en tuinbouw gebieden, Het groen kan al wandelend en fiet
send worden beleefd, Naast het groen is de diversiteit aan sportmogelijkheden een ken
merk van de gemeente. De bebouwing in de vorm van landgoederen speelt in op een
toenemende marktvraag, Door de voorzieningen en het gebied rondom de bebouwing
openbaar toegankelijk te maken, kan de golfbaan fungeren als rustpunt voor recreanten,

Ook beleidsnotities van de gemeente Roosendaal geven aan dat de gemeente wi! inves
teren in de toeristische-recreatieve profile ring van Roosendaal.

Het initiatief past in de sterke groei van de golfsport in Nederland, De laatste vijf jaar was
de groei gemiddeld 13% per jaar, waarmee de golfsport een van de snelst groeiende
sporten is, Tussen 1992 en 2006 is het aantal geregistreerde golfers verdrievoudigd tot
260,000 personen, De verwachting is dat het aantal golfers in de toekomst mel ruim 7%
per jaar zal toenemen, De groei van het aantal golfbanen blijft daarbij achter, wal leidt tot
grote drukle op de golfbanen in de regio (bron: NGF),
In Brabant beoefende in 2004 1,48% van de bevolking de golfsport. Oil cijfer was begin
2006 opgelopen naar 2,01% en zal naar verwachting in 2008 2,4% bedragen.

Voor het ontwikkelen van een 18-hoies golfbaan is een oppervlakte van circa 50 ha. groot
genoeg, Uit marktonderzoek in de regio blijkt dal er veer initiatieven voor golfbanen zijn,
maar dat er uileindelijk maar weinig gerealiseerd worden, Uit marktonderzoek verricht
door Golf Consultancy Group mel betrekking tot de localie Golfbaan Rucphen
Roosendaal d,d, 5 juni 2003 biijkt het volgende:
Ouni 2003) Er is behoefte aan bijna 2 nieuwe golfbanen in de regio. In 2005 is deze be
hoefte gestegen naar bijna 3 volwaardige 18-holes accommodalies, 001< in 2010 is deze
marl<truimte aanwezig, Zelfs de ontwikkeling van een nieuwe golfbaan in de regio vormt
dan ook geen bedreiging voor het onderhavige project. Gezien de iigging zeer dicht bij
Roosendaal, is de primaire doeigroep de clubgolfer uit de regio,
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Het marl,tonderzoek d.d. 18 januari 2008 venicht door Golt Consultancy Group met
betrekking tot de voorgenomen activiteit en locatie concludeert dat:
• Er in 2009 markt is voor 2,8 golfbanen;

De voorgenomen locatie gelet op de ligging nabij Roosendaal uitermate geschikt is om
clubgolfers aan zich te binden;

• Het gemiddeld besteedbaar inkomen, de regionale inkomensverdeling en de
bevolkingsopbouw gemiddeld zijn voor Noord-Brabant;
Het bruto regionaal product hoger is dan gemiddeld in Noord-Brabant, hetgeen goede
mogelijkheden voor sponsoring en bedrijfslidmaatschappen biedt;

• Ontwikkeling van een nieuwe golfbaan elders in de regio geen bedreiging is voor het
onderhavige project.

2.2 Ooel

Zoals uit het voorgaande blijkt is het doel van de ontwikkeling van 'Nieuw landgoed - Na
tuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal' om een golfbaan met landgoederen te ontwikkelen en
wei op zodanige wijze dat dit een bijdrage levert aan de versterking van de natuurlijke en
landsehappelijke kwaliteiten van het plangebied en een bijdrage levert aan de door de
gemeenten beoogde ontwikkeling van de reereatieve funetie. Golf, reereatie en natuur zul
len elkaar in deze regio verenigen en versterken. Daarblj wordt ingespeeld op de aange
toonde behoefte aan een 18 holes golfbaan in deze regia.

Mogelijke positieve effeeten:
• Aansluiten bij de functle van recreatieve poort aan de noordrand van de Rucphense

bossen;
• Versterken groene verbindingscorridor en hlstorische groenstructuren;
• Bieden van landgoederen in het groen;
• Aantrekken van (nieuwe) toeristen en reereanten en het bieden van voorzieningen;
• Versterken van de belevingswaarde van de natuur, nieuwe uitvalsbasis voor dorpelin

gen en stedelingen in de regio;
• Bieden van een unlel,e woonomgeving in de vorm van landgoederen.

Mogelljke negatleve effeeten:
Toename van geluid en verkeer;

• Verstening in het buitengebied;
• Bernvloeding van de waterhuishouding door aanleg van waterpartijen, watergebruik

voor onderhoud van de golfbaan en de aanleg van de bebouwing en voorzieningen;
• Bernvloeding van het evenwieht in het nabij gelegen GHS gebied.

Op deze effecten wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan.
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3 BELEID

3.1 Aigemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vigerende beleidskader dat van be lang is voor de
realisering van 'Nieuw landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal'. Onderscheid is
gemaakt tussen de verschillende niveaus waarop beleid is ontwikkeld: internationaall Eu
ropees, nationaal, provinciaall regionaal, lokaal.

3.2 Internationaal I Europees

Not8'1-.tlii'ii!iiii: Inhoud.ln..relille lot InvlOld on MilA
Europese Kaderrichtlljn Tegengaan van de achteruitgang van de kwaliteit van Uitvoering Watertoets
Water het water. Het bevorderen van aen duurzaam gebruik

van water en het beschermen en verbeteren van het
watermilieu in het algemeen en het waterecosysteem
in het bi"zonder.

Verdrao van Malta Beschermen van archeolooisch erlooed. Archeoiooisch onderzoek

Habitatrichtlijn Bescherming van gebieden, van belang voor het Onderzoek naar
voortbestaan van habitats of voor de bescherming invloed op natuurwaar-
van beoaalde soorten. den

Vogelrichtlljn Bescherming van gebieden die aen bijzondere status Onderzoek naar
hebben voor de instandhouding van bepaalde (grae- invloed op natuurwaar-
pen van) vooels. den

3.3 Nationaal

Noll', I PJannen Inhoud In '.1811' tot MER Invloed .... MER
Nota Ruimte Kader voor de ruimlelijke ontwikkelingen in en inrich- Wordl op globaal niveau

ting van Nederland. Uitgangspunten voor het landelijk bij aangesloten.
gebied zijn het creeren van rulmte voar aen vitaal
platteland, kwaliteilsborging van de graene ruimte en
bouwen aan aen vernieuwd sociaal-economisch
draaovlak met behoud van sociaal-cullurele identiteit.

Nationaal Milieube- Toekomstvisie voor dertig jaar, waarblj de gevolgen Aandacht voar mili·
leidsplan 4 van de wereldwijde milieuproblematiek worden be- eukwaliteit.

schreven.
Vierde nola Walerhuis- Duurzaam stedelijk waterbeheer, terugdringen van Duurzaam watersysteem
houding verdroging, reductie emissie diffuse brennen en wa-

lerbodemsanerino.
Natuurbeieidsplan Reaiisering EHS, opheffen versnippering en isolatie Toelsing nodig

van natuuroebieden.

Strucluurschema Groe- Aanwijzen groene gebieden die behoren tot de Eco- Plangebied vall in nlel in
ne Ruimte (II) logische Hoofdstrucluur (EHS) en waar rekening mee EHS / GHS.

moet worden qehouden bii ontwikkeiinoen.
Natuurbeschermingswet Regell de bescherming van gebieden, die als staats- Toelsing / c.q. beoorde-

of bescherrnd natuurmonumenl ziin aanaewezen. iino

Flora en taunawel Wet tar bescherming van flora en fauna. Inventarisa- Inventarisatie noodzake-
tie van soorten en het effect op de populalies of indi- iijk.
viduen is noodzakeliik.
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Nola's Ll'lannen Inhoud In relalle tol MER Invloed OP MER
Nationaal besluursak- Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen Duurzaam watersysteem
koord Water stellen samen sen watersysteem op om problemsn

van zeespiegelstijging, bodemdaling en een verande-

rend klimaal aan Ie oakken.
Waterbeheer in de Aangeven uitgangspunten voor waterbeleid in de Duurzaam watersysteem
21ste eeuw 21 sle eeuw in relalie 101 de ruimleliike onlwikkelino.
Besluit Luchlkwalileit Rekening houden met de luchtkwaliteil bij planvor- Toetsing
2005 minq.

De relatie tussen hel Slructuurschema Groene Rulmle II en hel voornemen

In hel Strucluurschema Groene Ruimte II vraagl de rijksoverheid de provincies om in de buurt van gebieden

met sen groene contour mogelijkheden veor recreatiebedrijven Ie creeren in streekplannen. Groene contou
ren slelt de provincie momenleel nlel vast, maar de RNLE uil hel streekplan is Ie beschouwen als groene

contour. De realisatie van een golfbaan in de buun van de Rucphense bossen Iijkt dus prima te passen bin

nen het beleid van de Riiksoverheid.

3,4 Provinciaall regionaal

Nola's I Plannen.. Inhoud In relatle tol MER InvlO8d.oD MER
Sireekplan "Brabant in Beschrijft de ruimtelijke plannen van de provincia en Delen van het plangebied
Balans" geeft de kaders voor ruimlelijke onlwikkelingen aan. vallen onder AHS-Iand-

bouw. Toetsing o.m.
vanweae natuurwaarden.

Reconslruclieplan "De Versterken recreatieve betekenis van de Baronie. Het plangebied is als pro-
Baronie" jectlocatie recreatie op-

genomen. Toetsing aan
reconstructiedoelen.

Gebiedsplan "Brabanlse Versterken recreatieve betekenis van de Brabantse Toetsing aan doelen.
Delta' Della.

Nota 'Rood voor groen', Deze provinciale nota geeft ruimte aan de realisat1e Toelsing
nieuwe landgoederen in van landgoederen en vormt daarvoor het toetsingska-
Brabanl der.
Uilwerkingspian Bra- Invulling van het globale verstedelijkingsbeleid uil hel Wordt bij aangesloten,
banlse buitensteden en Streekplan voor regio Brabantse Buitensteden & waar het hat Roosen-
Woensdrechl, 2004 Woensdrecht. Geeft aan waar, wanneer en hoaveel daals gebied belreft.

de komende jaren aan woningen en bedrijventerrei-
nen wordt ontwikkeld, geeft gewenste ontwikkelingen

voor hoofdinfrastructuur, landschao en olastuinbouw.
Provinciaal beleld cui- Culluurhistorie draagl bij aan de idenli!eit van de Aandacht voor archeolo-
tuurhistorie woonomgeving en ruimtelijke kwalileil van hel gebied. 91e en cultuurhistorie.
en archeolooie Behoud van erlooed ook 00 lanoere termiin.
Navos eindrapportage, Risico-onderzoek voormalige stortplaats de Gebrande Risico's verontreiniging
2007 Hoefstraat arondwater.
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De relalle lussen hel slreekplan "BrabanI in balans" en hel voornemen

Golfbaan

De Provincie Noord-Brabant schrijfl in haar streekplan dat nieuwe gollbanen bij voorkeur worden aangelegd

in de stedelljke regia's. Oak in de landelijke regia's zijn nieuwe golfbanen toegestaan, mits ze goed aanslui

ten bij een bebouwde kern of een recrealiepark. Door de Iigging nabij de bebouwde kern van Roosendaal

Bergen op Zoom is de golfbaan niet in strijd met het streekplan. Hetlerrein waar de golfbaan gepland is,

wordl in het streekpian aangeduid als Agrarisehe Hooldstruetuur (AHS)-Iandbouw, met mogelijkheden voor

de realisatie van een gollbaan (bran: Ruimtelijke verkenning BRO). De aanwezige waterplas Is aangewezen

als GHS.

Bebouwing

De vesliging van de bebouwing vlndl plaals in de Agrarisehe Hoaldslrueluur (AHS) landschap. In de AHS

landschap komen aileen binnen de bestaande en voormalige (agrarisehe) bouwblokken nieuwe localies voor

clusters van landgoederen naar voren. Daarnaast is het in het AHS-tandschap mogelijk om een bedrijf voor

verbJrfsrecreatie te vestiaen 00 een duurzame oroiecllocatie voor recreatie en toerisme.

De relalie lussen hel reconslruetieplan "De Baronle" en hel voornemen

De gemeente Ruephen behoort tot de reeonstruelieregio "De Baronie". De reconstruelieeommissie wit de re

ereatieve betekenis van De Baronie versterken, door maatregelen op het gebied van natuur, landschap en

eulluurhistorie te nemen. Gesleld wordt dat de aanleg van landgoederen een posiliel effecl heefl op de ge

wenste ruimtelijke kwalitelt. Het gebied ten noorden van de Ruephense bossen (i.e. het plangebied) wordl

genoemd als een locatie voor landgoederen.

In het Reeonstructieplan zijn generieke doelen gesteld als het creeren van ruimte voor walerberging, hel

ontwikkelen en beschermen van landschappelljke waarden, het craefen van ruimte voar recreatie, het gene
reren van een posltiave invload op leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het Plan ondersteunt

projeeten waarbij meerdere balangen in Mn project 'bij elkaar komen'.

De relalle lussen hel gebledsplan "De Brabanlse Delta" en hel voornemen

Bebouwing

De gemeente Roosendaal behoort tot de reeonslruelieregio "De Brabantse Delta". 011 plan vermeldt niets

speeifiek ovar het gebied ten oosten van Roosandaal. De reconstrueliecommissle wil dat het open landelijke

gabied tussen Roosendaal en Bergen op Zoom niat helemaal bebouwd wordt. De Wouwse Plantage len

zuidwesten van Roosendaal en De Heide Iussen Roosendaal en Bergen op Zoom is aangewezen als raerea
lieve poort. VisdonkiLaagveld en de omgavlng ten zuidoosten van Roosendaal staan op de ambitiekaart

aangegeven als sledelljk uilioopgebied. Onder meer in Visdonk e.o. en in De Heide kan de ontwikkeling van

landgoederen een meerwaarde gaven aan het gabied. Er is een noodzaak voor extra ruimte voar verblijfsre
crealie, met name tussen Bergen op Zoom, Steenbargen, Dinteloord en Roosendaal.

Go/lbaan

Nieuwe gollbanen worden volgens dil plan blj voorkeur aangelegd in stedelijke regia's, en aileen in de lande

Iijke regia's als ze aansluiten bij een bebouwde kern 01 een reereatiepark.

Oak in primair agrariseh gebiad, binnen de AHS-Iandsehap en de GHS-Iandbouw kunnen golfbanen een plek

krijgen als andere lunelies zoals natuur, landschap, waterberglng 01 kreekherstel hier baat bij hebben en er

Qeen onevanrediae aantaslina van da aararische lunclie van hat aebled olaatsvindt .
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De relatie tussen de nota 'Rood voor Groen' en het voomemen
De aspecten die deel uitmaken van een nieuw landgoed zijn:

a. meelWaarde voor natuur/ecologie
b. meerwaarde voor reereatis
c. meerwaarde voar cultuurhlstorie en landschap
d. beeldkwaliteil, eslhetische meerwaarde
9. rood, ar is sprake van bebouwing in de vorm van landgoederen en eventuele bijgebouwen. ge

scheiden van het publiektoegankelijk deel van hellandgoed.

3.5 Lokaal

Note'sf Pl8nnen InhouclJiLrelslle tot MER InvlO8CfooMER
Beslemmingsplan Bui- Bepalen functies en (bouw-)mogelijkheden van Inhoudelijke en procedurele
tengebled Laagveld (ge- de grond. alhankelijkheid
meenle Roosendaall
SlrucluurvisiePlus Beschrijft gewensl rulmtelijk toekomslbeeld Wordl op globaal niveau bij
Roosendaal-Bergen op Roosendaal -Bergen op Zoom. aangesloten
Zoom
Beslemmingsplan Bui- Bepalen funclies en bcuwmogelijkheden van de Inhoudelijke en procedurele
tengebied 1998 (ge- grond. afhankelijkheid
meenle Rucphen)
SlrucluurvisiePlus Rucp- Realiseren groene buffer. Wordl op globaal niveau bij
hen aanaeslolen

De relatie lussen beslemmingsplan Bultengebied 1998 van de gemeenle Rucphen en hel vaornemen

Het lerrein len widen van de Gebrande Hoefstraal waar de landgoederen gepland zijn, heeM in hel beslem

mingsplan Buitengebied de bestemming "Agrarisch gebied" gekregen. De gronden met deze bestemming zijn

beslemd vaor een duurzame agrarische bedrijfsuiloefening. Op deze gronden mag niet worden gebouwd,

met uitzondering van bouwwerken die noodzakelijk zijn voor aen doelmatige agrarische bedrijfsvoering.

De gemeente schrijft in haar beslemmingsplan Builengebied dal nieuwe vestiging van verblijfsrecreatieve
lerreinen en gebouwen in beginsel niel mogelijk is. (hel college van B&W van) De gemeenle Rucphen heeft

bij herhaling aangegeven dal zij onder voorwaarden mee wil werken aan het verzoek tot realisalie van een
golfpark. Dil blijkllevens uil de correspondenlie lussen de gemeente Rucphen en de provincie Noord

Brabanl (dd. 6 auguslus 2001) en de concepl inlentie overeenkomsllussen de (Ioenmalige) initialielnemer(s)

en de aemeenlen Rucohen en Aoosendaallbron: Auimleliike verkennina BAOl.

De relalle lussen de SlructuurvisiePius Rucphen en hel voornemen

De SlructuurvisiePlus van de gemeenle Aucphen is hel vertrekpunt van de gemeenle voor de toekomstige

rUimtelijke antwikkelingen van zowel het buitengebied als van de kerkdorpen in de gemeanle. Hel gebied len

noorden van de Aucphense bossen waar de landgoederen gepland zijn, wordt in de visie beschouwd ais een

gebied dal in beeld is voor Iransformatie/verbreding naar natuurontwikkeling en recreatieve funcHes.

In da StructuurvisiePlus wordl voorgesleld om binnen de groene buffer die de gemeenle Rucphen lussen Et

len-Leur en Aoosendaal nu is en wil blijven, een gebied aan Ie wijzen dal oak op de langere lermijn als bufler

overeind kan blijven. Dil zou een bosgebied tussen Hoeven en de Aucphense bossen moelen worden. In de

oost-west richting zal dil een blijvend zichlbare bufter lussen versledelijkte gebieden zijn, terwijl in de noord

zuid richling een corridor lussen het landelijke gebied len noorden en len zuiden aver blijM. In de visie slaal

dat gezochl moel worden naar dragers om de groene buffer te realiseren. 'Nieuw landgoed - Naluurgolfbaan

Rucohen-Aoosendaal' kan als draaer van de Qroene buffer Qaan funQeren via een rood-voor-Qroen reQelina.
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Raadsbes/u/r 7 juni 2005 en commun/carie over voornemen
De gemeenteraad van Rucphen heeft op 6 juni 2005 een besluit genomen inzake de realisatie van 'Nieuw

landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen/Roosendaal' en stemt daarmee in onder bepaalde voorwaarden.

Door de inilialiefnemers is op 1 november 2007 een presentatie verzorgd voor een afvaardiging van de col

leges van B&W van de gemeenlen Rucphen en Roosendaal. Op 12 december 2007 is een presentatie ver

zorgd voor de beide gemeenteraden.

3.6 Overige procedures

Naast besluitvorming over de Wro-procedures voor verschiliende planonderdeien van de
activiteit. zal het nodig zijn om ook nog een aantal andere procedures te doorlopen. Hier
bij kan onder meer worden gedacht aan vergunningen en/of toestemmingen in het kader
van:
• Wet milieubeheer: deze wet gaat uit van een integrale benadering van de milieupro

blematiek, met als uitgangpunt dat een ieder voldoende zorg voor het milieu in acht
moet nemen. Voor het oprichten van bepaalde inrichtingeri bestaat een meldingsplicht
of vergunningplicht.

• Wet bodembescherming: uitgangspunt is dat niet op verontreinigde grond wordt ge
bouwd.

• Wet geiuldhinder: deze wet richt zich op de bestrijding van geluidhinder door infra
structuur en bedrijvigheid,

• Bouwbesluit: gaat in op eisen die aan gebouwen en bouwwerken worden gesteld.
• Watertoets: sinds februari 2001 is het verplicht om bij ruimtelijke ordeningsplannen

een zogenaamde Watertoets uit te voeren. Onderdelen hiervan zijn vroegtijdig overleg
met en beoordeling van het plan door de waterbeheerder en het opnemen van een
waterparagraaf in het (ontwerp)besluit.

• Flora- en faunawet: indien als gevolg van de voorgenomen activiteit beschermde plan
ten- of diersoorten worden be'invloed, moet hiervoor een ontheffing op grond van arti
kel 75 van de Flora- en Faunawet worden aangevraagd.

• Verder zijn naar verwachting vergunningen nodig in het kader van de Woningwet, de
Bouwverordening, de APV, de Drank- en horecawet en de Welstandsnota.
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4 VOORGENOMEN ACTIVITEIT

4.1 Voorgenomen aetiviteit

Oe golfbaan is gepland in een gebied van ca. 85 hectare tussen de kernen Roosendaal
en Rucphen. Het plangebied is grotendeels in gebruik als agrarisch gebied en is indicatie!
weergegeven op de kaart in figuur 4 in het liehtpaars. In het studiegebied kunnen effeeten
plaatsvinden als gevolg van de activiteit. Oit gebied is weergegeven met een stippellijn.

Het plangebied bestaat uit twee delen. Een deeI ten westen van de Langendijksestraat op
Roosendaals grondgebied en een deel ten oosten van de Langendijksestraat op Rue
phens grondgebied. Het westelijke deel betreft het gebied Laagveld dat wordt begrensd
door de Rucphense baan in het noorden en de Langendijksestraat in het oosten. Het oos
telijke deel - de Wildert - wordt begrensd door de Gebrande Hoefstraat in het noorden en
de Langendijksestraat in het westen.

Oe Rucphensevaart, een oude turfvaart die langs de noordgrens van het plangebied ligt,
benadrukt de oost-west richting van het gebied. Het plangebied is voornamelijk in agra
risch gebruik.
Het westelijke Laagveld heeft een grootschalig en open karakter. Het Laagveld ligt inge
klemd tussen de bebouwingsrand van Roosendaal en de Rucphense Bossen. Oit gebied
is in hoofdzaak in gebruik als agrarisch gebied. Begroeiing komt in dit gebied beperkt
voor. Het Laagveld is laag gelegen ten opzichte van de omgeving. Waarschijnlijk is hier in
het verleden hoogveen gewonnen. Bij de Langendijksestraat is een duidelijke overgang in
het landschap waar te nemen. Het gebied ten oosten van deze straat, de Wildert, ligt dui
delijk hager dan het westelijk gedeelte. Het (historische) verkavelingspatroon weerspiegelt
deze verschillen (lange rationeIe percelen versus onregelmatige blokken). In de Wildert
werden de percelen in het verieden begrensd door houtwallen.

Pal ten westen van het plangebied, in de gemeente Roosendaal. wordt momenteel de
woonwijk Landerije ontwikkeld.
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4.2 Alternatief en varianten

In het MER wordt er voor gekozen om sen alternatief, met daarbinnen verschillende vari
anten te onderzoeken. Dit alternatief is die wijze waarop de voorgenomen activiteit wordt
ingevuid. In dit voorkeursalternatief (VKA) wordt op zodanige wijze rekening gehouden
met landschapsstructuren, reiatie met de omgeving, natuurdoeltypen, oppervlakte nieuwe
natuur, dat een onderscheidend meest miiieuvriendelijk aiternatief (MMA) geen toege
voegde waarde heeft. Daarmee wordt het VKA gelijk gesteid aan een MMA. Dit neemt
niet weg dat onderdelen of elementen van de voorgenomen activiteit in de vorm van vari
anten op hun milieueffect worden onderzocht.

Hieronder worden twee schetsen weergegeven die de bandbreedte van mogelijkheden
binnen het voorkeursalternatief aangeven.

4.3 Schetsen voorkeursalternatief

Aigemeen
De is-holes golfbaan is gepland in zowel het westelijk als oostelijl< dee!. Op de golfbaan
worden gebouwen (clubhuis, materiaalberging e.d.), parkeergelegenheid en groenvoor
zieningen voor het gebied voorzien. Zuidelijk aansluitend aan dit gebied is een kleine en
clave in het bos. Op dit terrein worden oefenholes (par-3 baan) gesitueerd.

De bebouwing (Iandgoederen) wordt gerealiseerd in clusters in het oostelijke deel van het
plangebied ten noorden van de Rucphense Bossen (indicatief weergegeven in figwen 5, 6
en 7). Rondom de bebouwing zullen bomen worden aangeplant. Westelijk hiervan zal een
groene strook worden gecreeerd als groene verbindingszone van noord naar zuid, ter on
dersteuning van de ecologische verbinding tussen de Rucphense bossen en Bossen
hoofd. Het westelijk deelgebied is minder geschikt voor de situering van landgoederen,
omdat het minder mogelijkheden biedt verschillende woonsferen aan te brengen en het
het gewenste open karakter van het gebied geweld aan doet.

De centrale toegang tot het gebied zal gelegen zijn aan de Langendijksestraat, waar ook
parkeerplaatsen zijn gepland voor de golfers en overige recreanten. Deze straat biedt te
Yens doorgang naar de bebouwing en naar het achterliggende gebied met de Rucphense
bossen.

Beide schetsen spelen in op de bestaande omgevingskenmerken (omgevingskwaliteiten)
door rekening te houden met:

aanwezige hoogteverschillen;
- verschillen in voorkomen van het gebied ten oosten en ten westen van de Langendijl<

sestraat;
aanwezige ontginningslijnen, perceelsgrenzen, paden en de vaart, die laten zien hoe
dit gebied in het veri eden gebruikt is en die het plangebied op een natuurlijke wijze
verbinden met de omgeving;
kansen die dit gebied heeft als schakel tussen verschillende natuurgebieden (noord
zuid gericht) en als recreatief uitloop gebied van zowel Rucphen als Roosendaal
(oost-west gericht).

Aansluitlng wordt gezocht bij de woonwijk Landerije, die aan de Roosendaalse zijde ver
rijst en pal aan de golfbaan grenst. De bestaande paden en lijnen uit het landschap zijn
opgepakt en in het golflandgoed doorgezet als openbaar toegankelijk padenstructuur.
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Het gebied, behoudens de private kavels van de landgoederen, zal voor het publiek toe
gankelijk zijn. De toegankelijkheid van het gebied voor recreanten wordt door de aanleg
van wandel- en fietspaden bereikt.

Een golfbaan vergt beheer van 'greens', fairways, 'roughs' en ter afscheiding aangebrach
te beplanting. Door dit beheer gericht uit te breiden naar de nieuwe natuur, worden in kor
tere tijd hogere natuurlijke waarden gehaald. Beheer is daarmee belangrijk om de natuur
lijke waarde van het plangebied te verhogen en in stand te hOLiden. Voor het beheer van
de golfbaan wordt uitgegaan van 'committed to green', hetgeen een duurzame wijze van
onderhoud en ecologisch beheer behelst.

Schefs 1
De eerste schets van het gebied is te zien in figuur 5.
In deze schets bestaat het plangebied voornamelijk uit heidevelden, afgewisseld nat en
droog. Lijnvormige structuren zijn versterkt dan wei aangeplant en versterken daarmee de
verbinding tussen de Rucphense Bossen en de waterplas. Kleine poelen (met name in het
noordwestelijk deelgebied) zijn aangelegd met langs de oevers houten of stenen stapel
muurtjes ten behoeve van amfibieen en reptielen. Nattere delen in het plangebied krijgen
de mogelijkheid om zich tot een ruigte te ontwikkeien waar hoge kruiden kunnen bloeien.
Het plangebied krijgt een divers en kleurrijk uiterlijk waar vele soorten hun plek kunnen
vinden.

De nalle heide (westelijk deel) bestaat
voornamelijk uit een begroeiing van ge
wone dophei, gelegen op zeer nalle tot
matig natte venige zand- en leemgrond.
De grootste rijkdom aan doelsoorten
wordt bereikt op leemrijke bodems.
Pleksgewijs kunnen pionierbegroeiingen
voorkomen die's winters onder water
staan, met draadgentiaan, moeraswolfs
klauw, snavelbiezen en zonnedauwsoor
ten.

Droge heide (oostelijk) wordt gekenmerkt
door een begroeiing van struikhei, voorname
lijk gelegen op droge zand- en leemgronden.
Hoewel struikhei een dominante rol speelt in
de droge heide, kunnen ook andere dwerg
struiken voorkomen. Gewone dophei kan vrij
veel voorkomen in jonge vegetaties met een
dikke strooisellaag (bijvoorbeeld na het
maaien) en op de meer vochtige plaatsen
(als overgang naar de nalle heide). Kleine
verschillen in bodem, relief en beheer leiden

tot verdere verschillen in de vegetatie. Op plaatsen metleem in de bodem of waar betre
ding plaats vindt, is een heischrale begroeiing aanwezig met meer grassen en kruiden.
Door natuurlijke successie is er een voortdurende neiging tot het opslaan van grove den
en ruwe berk.
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In het oostelijk deel van het plangebied zljn de landgoederen geformeerd in 3 clusters (fi
guur 6), elk met hun eigen sfeer. Onderscheiden worden 'waterwonen' (noordelijk cluster),
boerderijlinformeel ensemble (midden cluster) en 'kasteelwonen' (zuidelijk cluster). De
landgoederen zijn gescheiden van de golfbaan en bij elkaar gesitueerd. zodat een beperk
te wegstructuur nodig is.

I

Flguur 6: Situering landgoederen In schets 1
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Schets 2
De tweede schels van het gebied is te zien in figuur 7.

t

J

Figuur 7: Schets 2

In deze schets kent het ooslelijk deelgebied een meer gesloten karakler. Hel naluurdoel
type droge heide wordt gerealiseerd in een kleinschaliger landschap met kamers. Rond
het bos worden hiervoor nieuwe lijnvormige bosstrokenl struweel/singels aangelegd. Op
deze wijze wordt een geleidelijke overgang gecreeerd tussen het vlakkere en opener boe
renland ten noorden en het besloten bos ten zuiden van de ontwikkeling. Hierdoor wordt
de oorspronkelijke structuur van het oostelijk deelgebied iets sterker benadruk!.
Het oppervlaklewater in de vorm van vijvers en plassen is in de tweede schets meer ge
concentreerd in de direcle omgeving van de huidige waterplas. De waterpartijen zijn on
der aan de bestaande helling in het landschap gesitueerd, waardoor deze helling bena
drukt word!.

Voor het westelijk deelgebied wordl niet
a-priori uitgegaan van het naluurdoeltype
natle heide. Gedacht wordt aan het na
tuurdoeltype natle strooiselruigte, be
slaande uit een begroeiing van vaak op
vallende bloeiende hoge kruiden, meestal
gemengd met riet, op natle gronden. De
kruiden zijn meestal twee- of meerjarig.
De bloemrijkdom van de slrooiselruigten
oefent een grote aantrekkingskracht uil op
bijvoorbeeld dagvlinders. De betekenis
van dit natuurdoellype is vooral groot voor
de fauna (met name broedvogels). Bij de delaillering van de nieuwe beplantingsstroken
zal er extra aandacht zijn voor de oost-west orientatie van het Laagveld, de hoogtever
schillen tussen het Laagveld en de Wilderll Rucphense bossen, en zichtlijnen naar de
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omgeving. De Rucphense vaarl wordt gezien als een toegankelijk en beleefbaar element
aan de noordzijde van het plangebied.

De plaats van de landgoederen wijzigt licht ten opzichte van schets 1. Er is uilgegaan van
4 clusters die meer verweven worden met de golfbaan en het kleinschaliger landschap.
De benodigde infrastructuur (wegstrucluur) voor deze clusters is uilgebreider dan in
schets 1. Elk cluster krijgt een eigen proliel: 'wonen op het waler' (noordwestelijk cluster),
wonen aan de rand van het water (noordoostelijk), wonen in het bos (zuidweslelijk) en
wonen aan de rand van het bos (zuidoostelijk).

Door een robuuster karakter van de groene verbindingszone, wordt in deze schets meer
nadruk gelegd op de ecologische verbinding tussen de Rucphense bossen en Bossen
hoofd.

Binnen het in de \Wee schetsen getoonde alternalief zijn variaties mogelijk in:
• Situering landgoederen c.q. situering van clusters;
• Bebouwingsmogelijkheden van landgoederen (onder meer volume, hoogle, dichtheid);
• Situering van het parkeerterrein;
• Situering., dieple, omvang van en aantal waterpartijen;
• Orientatie van golfbanen;
• Mate van natuurbeheer en natuurontwikkeling;
• Ontsluiting van landgoederen en bijbehorende wegstructuur;
• Inlensiteit van (fiets)paden voor publiekstoegankelijkheid;
• Mate van robuustheid van groene verbindingszone;
• Mate van versterking van Rucphense vaarl als landschapselemenl;
• Mate van buitenverlichting (mel name bij driving range, zie hoofdstuk 5).

Ten aanzien van de verdeling oppervlakle golfbaan, natuur (nat en droog), en bebouwing
(figuur 8) is in beide schetsen voorrang gegeven aan een maximale ruimte voor natuur.

o bestaande natuur
• golfbaan exlenslef
o gollbaan

o nieuwe natuur

~ bebouwd en verhard

Figuur 8: Verdeling nieuwe functies (in

ha.)

Benadrukt wordt dat de golfbaan en natuur als een twee-eenheid worden gezien. Dil
houdt in dat zij elkaar versterken: de funclie golfbaan kan niet zonder natuur en de functie
naluur kan niet zonder een vorm van beheer aansluitend bij de golfbaan.

In hel MER wilen, na het onderzoeken van de effeclen van de varianlen, de belangrijkste
milieuaspecten op ruimtelijke en technische wijze worden geoptimaliseerd tol een defini
lief voorkeursalternalief.
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Daarnaast zal in het MER, zoals gebruikelijk, een nulalternatief worden besproken. Het
nulalternatief bestaat uit een beschrijving van de autonome ontwikkeling van de huidige
situatie in het gebied en het dient als referentie voor de effectbeoordeling. De huidige ver
deling van functies in het plangebied is weergegeven in figuur 9.

5 2

78
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5 VERKENNING VAN DE (MILlEU)EFFECTEN

5.1 Onderzoekskader

Milieuthema's
Het MER dient voor een breed scala van milieuthema's de gevolgen voor de omgeving
inzichtelijk te maken. Eventuele effecten worden in het MER beschreven. Het gaat am de
volgende thema's:

Ecologie;
Natuur;
Bodem en water;
Landschap en ruimtegebruik;
Grondgebruik;
Verl,eer en vervoer;
Geluid en lucht;
Licht;
Externe veiligheid;
Cultuurhistorie en archeologie.

In het MER worden de thema's door verschillende speclalisten onderzocht om per thema
de effecten van het voornemen te kunnen beschrijven. Per thema zullen afzonderlijke (mi·
lieujaspecten en daarmee samenhangende criteria onderscheiden worden.

P/angebieden en studiegebied
In het MER zal onderscheid worden gemaakt tussen een plangebied en een studiegebied.
Een plangebied is een gebied, waarin de voorgenomen activiteit of een alternatief wordt
gerealiseerd. Het studiegebied betreft het grotere, rand het plangebied gelegen gebied
waar mogelijkerwijs effecten op kunnen treden. De begrenzing daarvan kan per aspect
varieren. Voor het aspect natuur zal dit grater zijn dan voor geillid. Het plangebied en het
stlldiegebied zijn beschreven in paragraaf 4.1 en weergegeven in figuur 4.

Ellectbeschrijving
Naast de effecten van het alternatief en de varianten daarbinnen, wordt 001, beschreven
hoe de locatie zich zou ontwikkelen zander het initiatief: de zogenaamde alltonome ant·
wikkeling. De autonome ontwikkeling dient als referentiesituatie (nllisituatiej voor de ef
fectvoorspelling. De milieugevolgen van de voorgenomen activiteit (het voorkeursalterna·
tief met de varianten) worden telkens vergeleken met de situatie dat de voorgenomen ac·
tiviteit niet wordt uitgevoerd.

Dit hoofdstllk gaat, per onderscheiden thema, in op de betekenis van het thema voor het
studiegebied. Daarbij wordt een indrllk gegeven van de huidige situatie en de autonome
ontwikkelingen en er wordt een grove inschatling gemaakt van mogelijke effecten.
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5.2 Beschrijving per milieuthema

Thema ecologie
Vanuit de Flora- en Faunawet geidt voor aile soorten, wei of niet beschermd, een algeme
ne zorgplicht. De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn en worden "doorvertaald"
in de Flora- en Faunawet.

Een verkennend onderzoek in het gebied door het bureau De Groene Ruimte heeft de
volgende conclusies opgeleverd:

Houtwallen, wegbermen en de turfvaart zijn belangrijke ecologische elementen in de
ze omgeving. Ze bieden schuilplaats aan tal van dieren, maar omdat ze buiten het
plangebied vallen, hoeft er bij de aanleg van de golfbaan geen rekening mee gehou
den te worden.
Zowel het deel van het plangebied in Roosendaal als in Ruephen wordt gekenmerkt
door een intensief landbouwkundig gebruik. Hierdoor heeft sleehts een beperkt aantal
soorten er nesten of holen. Ook de botanisehe waarden worden er door beperkt. Wei
worden beide gebieden door verschillende zoogdiersoorten gebruikt om er voedsel te
zoeken, getuige de vele sporen van konijnen, hazen, vossen en reeen. Afgezien van
enkele hazen leven deze dieren eehter in het bos of in houtwallen.
In het gebied zijn ongeveer 20 vogelsoorten waargenomen, waarvan 5 soorten van de
Rode Lijst zijn: Ringmus, HUismus, Patrijs, Kerkuil en Groene Specht. Het gebied is
voor de waargenomen vogels van belang als broedgebied en voedselgebied.

De realisatie van de 'Nieuw landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal' kan leiden
tot be'lnvloeding van een aantal soorten. Daarentegen draagt de ingreep bij aan een ver
hoging van natuurwaarden van het plangebied en de direete omgeving, indien er vol
doende groen wordt ingepland en er rekening wordt gehouden met bovengenoemde die
reno Het plangebied is niet aangewezen als een vogelrichtlijngebied of als een habita
trichtlijngebied.

Thema natuur
In het MER zal worden aangegeven op welke wijze behoud en versterking van bestaande
natuurwaarden wordt bereikt. Daarbij zullen positieve en negatieve effecten aan de orde
komen. In de effectbeschrijving wordt aangegeven welke effecten voor de in het gebied
waargenomen flora en fauna te verwachten zijn. Hierbij kan worden gedacht aan vernieti
ging, versnippering, barrierewerking, verstoring maar ook aan versterking. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt in de verschillende soortgroepen. De uitvoering van de diverse on
derdelen binnen het plangebied leiden tot een toename van de oppervlakte droge en natte
natuur in het gebied. Hierbij worden natuurdoeltypen uitdrukkelijk betrokken.

Het plangebied is niet aangewezen als GHS of EHS gebied, met uitzondering van de in
het plangebied gelegen waterplas dat wei als GHS gebied geboekt staat en als natte na
tuurparei is aangewezen. In figuur 10 is de oostelijk van het plangebied aanwezige ecolo
gische verbindingszone aangegeven en zijn de natuurgebiedsplannen van 2003 (EHS)
afgebeeld.
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Thema bodem en water
In hel gebied zijn gelel op aclivileilen in hel verleden onderzoeken naar bodemverontrei
niging uitgevoerd. Bij de hUidige walerplas aan de Gebrande Hoefslraal in Rucphen is
sprake van een voormalige slortplaals. De eindrapportage van hel onderzoek van de
slortplaals (NAVOS, 2007) beschrijft de aangelroffen veronlreinigingen. In hel grondwaler
(lot 5 m-mv) zijn sterke verontreinigingen door nikkei, malige veronlreinigingen door koper
en zink en lichte verontreinigingen door arseen, chroom, xylenen en benzeen aangelrof
fen. In het diepere grondwaler (10-16 m-mv) is een sterke veronlreiniging door nikkel
aangetoond en lichte veronlreinigingen door arseen, zink, cadmium, koper en xyienen.
Voor deze verhoogde gehalten wordt een relalie mel de stortplaats niet uitgeslolen. Op
gemerkl wordt dat nikkel vaker verhoogd voorkomt in de omgeving, zodat sprake kan zijn
van een verhoogde achtergrondwaarde.
Ten aanzien van oppervlaktewaler geldt dal in hel slootwaler ten noorden van de slorllo
calie de MTR waarden voor koper, nikkel, zink en stikstof kjeldahl worden overschreden.
Een deel van de verhoogde gehalten wordt mogelijk veroorzaakt door de slort. De slort
plaalscontour is in onderslaande figuur 11 met een rode lijn aangegeven. Overigens zijn
in dit gebied geen acliviteiten voorzien.
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Figuur 11: Stortplaatscontour

He! plangebied ligt grotendeels in een intermediair gebied: er vindt afwisselend kwel en
infiltratie plaats. De Rucphense Bossen zijn infiltratiegebied. terwijl naar de Vlette Vaart en
Rucphensevaart ook kwel plaatsvindt (figuur 12).

De gemeente Roosendaal heeft een project opgezet om de hydrologische situatie van de
Rucphense Vaart te optimaliseren. Het is de bedoeling dat water langer in de vaart wordt
"vastgehouden". Het stijghoogteverschil met de grondwaterstand neemt af en daarmee
ook de wegzuiging. Afhankelijk van de status van dit project zal in het MER worden inge
gaan op de effecten die de aanleg van de golfbaan heeft op dit voornemen van de ge
meente Roosendaal.

Door het verdwijnen van landbouw areaal kan de belasting van meststoffen en bestrij
dingsmiddelen op grond- en oppervlaktewater afnemen.
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Het plangebied en de directe omgeving maakt geen deel uit van een grondwaterbescher
mingsgebied. Wei is een deel van het gebied in het Streekplan aangeduid als reserve
ringsgebied voor waterberging (figuur 13).

Planl;aart veer water
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Flguur 13: Ambities voor water(berglng)

Er ontstaat extra ruimte voor waterberging met een oppervlakte van circa 10 hectare. Ge
let op de nieuwe karakteristiek van het gebied zijn beperkte maatregelen tegen verdroging
aan de orde (figuur 14). Effecten van waterberging worden in het MER onderzocht, zowel
kwantitatief (mogelijkheden voor peilbeheer) als kwalitatief (nutrienten).
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Flguur 14: Overzicht verdroglng I vernattlng Cult Reconstructieplan en Gebiedsplan)

Ook zal in het MER worden ingegaan op de bodemtechnische maatregelen die worden
getroffen: aanpassing bodemopbouw, grondverzet, drainage, beregening, eigenschap
pen en hergebruikmogelijkheden van vrijkomend bodemmateriaal, en het eventueel
optreden van zetlingen.

Thema landschap en ruimtegebruik
Het gebied waar het plangebied binnen valt is in het streekplan aangeduid als AHS
landschap. Het oostelijke deel van het plangebied waar de landgoederen gepland staan,
is aangewezen als duurzame projectlocatie voor recreatie en toerisme (figuur 3 en 15).

Het voornemen komt tegemoet aan het voorkomen van achteruitgang in kwaliteit van he!
landschap. De aanleg van een golfbaan en nieuwe natuur biedt niet aileen het hoofd aan
verdere versnippering, nivellering en vervlakking, het creeerl mogelijkheden voor het her
stel van landschappelijke structuren.
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Figuur 15: Plankaart landschap

Ingegaan wordt op de effecten van de realisatie van de golfbaan op de structuur van het
landschap en karakteristieke patronen en elementen. Sioten en houthagen geven de oor
spronkelijke structuur van het gebied weer, waar de indeling van het gebied bij zal aan
sluiten, dan wei sprake zal zijn van herstel. Ook de aan te leggen hoogteverschillen zullen
zo natuurlljk mogelijk worden gemaakt, waarbij langzaam zal worden toegewerkt naar de
hoger gelegen Rucphense bossen. Kenmerkende landschapselementen zijn:
- Een groot hoogteverschil tussen noord-zuid en oost-west;
- Gerende Iljnen op de dekzanden van de Wlldert en parallelle lijnen in de veenontginning

van het Laagveld;
- Onregelmatiger blokvormige percelen met brede houtsingels op de drogere delen;
- Smalle percelen met ijle randbegroeiing op de drassige delen;
- Afwisselend grondgebruik, zichtbaar in zowel vlakverdeling als op etagenlveau;
- Bebouwing aan de rand tegen de weg en verspreid.

Uitgangspunt voor de effectbeschrijving voor het aspect landschap vormt de toekom
stige ruim!elijke structuur van he! plangebied. Aan de oostkant van de kern Roosendaal
wordt momenteel het woongebied Landerije gerealiseerd. Onderdeel van het plan is het
open houden van he! gebied. Het effect van de ontwikkeling van de golfbaan op het open
karakter van het gebied is zodoende belangrijk voor het Roosendaalse deel van het plan
gebied. De bosaanplant ter versterking van de groene verbindingszone en de bebouwing
worden geconcentreerd aangelegd in het oostelijke deel van het plangebied op Rucphens
grondgebied. Een groot deel van het gebied en het gehele Roosendaalse deel behoud
dus haar open karakter.

Een Indicatie van de omvang van de wijzigingen in he! gebruik van de gronden in he!
plangebied is weergegeven in tabel1. In het oostelijk deel van het plangebied (Iandgoe
deren, waterpartijen) zullen de veranderingen in de huidige landschappelijke structuur het
grootst zijn. Het westelijk gebied behoudt het open karakter.
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In geomorfologische zin is het plangebied een dekzandgebied, met een (hoger gelegen)
rug bij de Rucphense bossen en een vlakte ten noorden en westen daarvan (figuur 16).
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Thema grondgebruik
Door realisatie van de golfbaan en de landgoederen verandert het grondgebruik in het
plangebied. Een groot deel van het gebied verliest zijn agrarische functie en wordt inge
vuld door natuur, water, (golf)holes en landgoederen.

Huldlg grondgebrulk (hi' NIeuWI'unclles (hi'
Onderdeel

Aararisch land 78 0

Bestaande natuur 5 5

Bebouwd en verhard 2 5
Golfbaan 0 25

Golfbaan extensief 0 8
Nieuwe natuur 0 42

Tofaal .. 85 .. 85

Tabel1: Oppervlakte bestaande en nieuwe functies (ha)

Het MER beschrijft de effecten van deze verandering.

Thema verkeer en vervoer
Het plangebied wordt noordwaarts ontsloten door de Gebrande Hoefstraat, welke richting
Roosendaal-Oost overgaat in de Rucphensebaan en richting Rucphen aansluit op de kom
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van Rucphen, zie figuur 17. Vanaf de snelweg A58, enkele kilometers noordelijk gelegen,
is via de kom van Rucphen het plangebied goed te bereiken.
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Flguur 17: Infrastructuur plangebled

Bezoekers van "Nieuw landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal" maken gebruik
van de Gebrande Hoefstraat (vanuit Roosendaal en Rucphen), de Segersdreef (vanuit
Roosendaal). De door het plangebied aanwezige Langendijksestraat wordt tijdens spits
uren veelvuldig gebruikt door locaal verkeer en sluipverkeer.

De golfbaan en de landgoederen zullen leiden tol een loename van hel verkeer. Een
verkeerskundige analyse moet uitwijzen of de aansluitingen en de routes voor afwikkeling
van verkeer berekend zijn op de (extra) loestroom van verkeer. Het extra te verwachten
verkeer wordt hiervoor gekwantificeerd.

Thema geluid en lucht
De eventuele effeclen op het geluidsaspect en de luchtkwalileit worden voornamelijk afge
leid van de verkeerseffecten. De geluidsbelasting op de omgeving verandert naar ver
wachting niet of nauwelijks door de aanwezigheid van golfers. De loekomstige geluids
belasting zal worden geloelsl aan de wellelijke normen. Bij overschrijding van de
normen dienen geluidbeperkende maalregelen te worden gelroffen. Naar verwachling
is overschrijding van de normen niet aan de orde.

De effecten van de verkeersloename, als gevolg van de aclivileit, voor de luchlkwali
teit worden op hoofdlijnen in hel MER beschreven. Twee belangrijke sloffen die de
luchtkwaliteit van een localie bepalen zijn stikslofdioxide (N02) en fijn stof (PM1 0). De
verwachling is dat de concentratienomen voor stikstofdioxide (NO') nergens in het plan
en studiegebied worden overschreden. Ook is de verwachting dat de concentratie aan fijn
stof niet of nauwelijks door de activiteit wordt be'invloed.

Daarnaast wordl aandacht besleed aan verbetering van de luchlkwalileil door afname
van de ammoniakuitsloot. Dil is het gevolg van het afnemen van agrarische aclivilei
ten.
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Thema Iicht
Bij een driving range worden (veelal) masten met grote schijnwerpers gebruikt, waardoor
golfers ook 's avonds in staat zijn de baan van de weggeslagen golfbal te kunnen volgen.
De effecten van deze verlichting op natuur en omwonenden worden in het MER beschre
ven.

Thema Externe velligheid
De voorgenomen activiteit veroorzaakt geen toename van veiligheidsrisico's voor omwo
nenden. In het MER wordt ingegaan op een mogelijke toename van het veiligheidsrisico
langs de belangrijkste verkeerswegen iangs het gebied.

Thema cultuurhistorie en archeologle
Ten slotte wordt gekeken naar eventuele effecten op cultuurhistorische en archeologische
waarden. Het plangebied kenmerkt zich door een gering cultuurhistorisch en archeolo
gisch erfgoed. Rekening moet worden gehouden met de wettelijke beperkingen die voort
vloeien uit de aanwezigheid van historische groen.

De huidige archeologische waarden zijn laag tot middelhoog (figuur 18). Er is geen
spnike van archeologische monumenten, aardkundige bijzonderheden of bijzondere
historisch geografische waarden.
De net ten noorden van het plangebied gelegen Rucphense vaart is een zeer hoge
historisch geografische waarde toegekend (cultuurhistorisch relict).

Cuttuurhistorische, archeologisct)e en aardkundige waarden

A58

Rucphense Veer!

Rucphen

Rucphense Bossen

Figuur 18: Archeologle en cultuurhlstorle
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Het is een relict omdat van de vaar! in de huidige situatie slechts een sloot resteert. Bij het
aanleggen van de 'Nieuw landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal' kan he! deel
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van de vaart dat door het plangebied loopt gerestaureerd worden. Oit sluit aan op het al
hiervoor genoemde herinrichtingproject voor de Rucphensevaarl dat in opdracht van de
gemeente Roosendaal is opgezet. Oit project dient om de Rucphensevaart hydrologisch
te optimaliseren, maar biedt ook kansen om de cultuurhistorische, landschappelijke en
ecologische betekenis van de watergang te versterken.

Overige cultuurhistorisch waardevolle relicten zijn niet duidelijk herkenbaar in het land
schap.

In het MER wordt aangegeven hoe de inrichting en vormgeving van de golfbaan tot stand
komen in relatie tot de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het gebied.

5.3 Beoordelingskader

Een beoordelingskader dient om het alternatief en de varianten daarbinnen te kunnen
vergelijken. Het bevat een complete set van relevante, niet overlappende criteria die een
rol behoren te spelen bij het beoordelen van de varianten. Het beoordelingskader Z;ll in
een zo vroeg mogelijk stadium worden ontwikkeld, zodat:
o Er openheid is over wat wei en niet belangrijk wordt gevonden door besluitvormers;
o Er gelegenheid wordt geboden aan beianghebbenden hier op te reageren;
o Belangrijke en minder belangrijke onderwerpen worden onderscheiden;
o Structuur ontstaat in de beoordelingsmethodiek.

In tabel 2 is een eerste aanzet gegeven voor het beoordelingskader van het MER 'Nieuw
landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen-Roosendaal'. De tabel biedt een overzicht van de te
onderscheiden milieuthema's, aspecten, criteria en parameters. In de m.e.r. zullen de cri
teria zo nodig verder worden uitgewerkt en/of aangescherpt.

Th..... AI-en -CrliMi' -eter
Ecologie en na· Flora en fauna - Barrierewerking Kwantitatief

tuur Verstoring nesten en holen Kwantitatief

Exteme werking (Lv.m. Vogelrichtlijn) Kwantitatief

Natuurwaarden Kwanlitatief

Sodem & Water Sodem - Bodemkwaliteit Kwantitatief

Aantasting bodemprofiel Kwantitatief

- Grondbalans Kwanlitatief

Water Grondwaterstand Kwanlilatief

- Waterkwaliteit Kwalil8tief en

kwantilatief

- Waterhuishouding Kwanlitatief

- Waterberaina kwantitatief
Landschap en Landschap Verslerking of verzwakking landschappelijke karakteristiek Kwalilatief
ruimtegebruik, - Versterking of verzwakklng landschappelijke strucluur Kwalilatief
Grondgebruik - Openheid Kwalitatief

- Rust Kwalitatief

Natuurliikheid Kwalitatief

Ruimtegebruik Voldoende ruimte voor 18 holes golfbaan Kwantitatiel

Voldoende privacy bebouwing Kwalitatief

Hoeveelheid versteninn Kwantitatief

Grondaebruik - Verdelino nieuwe functies Kwantitatief en
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Theme Asoecten Crlterle Parameter

kwaJitaliel

Toegankelijk- OpenstelJing VQor recreanten kwalitaliel

heid
Verkeer en ver- Bereikbaar- Onlsluiling Kwantilatief
voer held - Verkeersstromen Kwantitatief

Verkeersveiliaheid Kwantitatief

Geluid en luch! Geluid - Geluidsbelaslina Kwantitatief

Lucht Luchtkwaliteit Kwantitatief

Licht Licht Lichthinder Kwantitatief

Externe veilig· Exlerne veilig- Plaatsgebonden risico en groepsrisico Kwalitatief, evt.

held heid kwantitatief

Cultuurhislorie Cultuurhistorie Versterking of verzwakking cultuurhistorische waarden Kwalltatiel
en archeologie

Archeoloaie Elleet 00 archeolooische waarden Kwalitatief

Tabel 2: Beoordellngskader 'Nieuw landgoed· Natuurgolfbaan Aucphen-Roosendaal'

Werkwijze
De begeleidende tekst bij het beoordelingskader geeft aan welke criteria van belang zijn,
het waarom daarvan en hun herkomst. Ook geeft het aan welke criteria aan de orde zijn
geweest maar niet zijn betrokken in het beoordelingskader, De criteria in een beoorde
Iingskader worden gegroepeerd in aspecten en/of thema's (zie tabel),

Kanttekeningen
Een beoordelingskader dient dynamisch Ie zijn, omdat projecten en hun 'omgevingen'
veranderen, He! risico van toepassing van een model kan zijn dat het te rigide wordt toe
gepast en daarmee de dynamische werkelijkheid geweld aandoet of leidt tot een te ge
talsmatige benadering, Niet alles is te vangen in kwantitatieve waarden of plussen en
minnen, Goede toelichtende teksten bij toekennen van scores is daarom een vereiste,

5.4 Vergelijking en beoordeling

Het voorkeursalternatief wordt beoordeeld en de varianten daarbinnen worden vergeleken
en beoordeeld met als doel inzicht te verkrijgen in de verschillen in effecten. De vergelij
king vindt kwalitatief en kwantitatief plaats. Bij de vergelijking wordt tevens aandacht be
steed aan de doelmatigheid van het aiternatief en de doelstellingen en grens- en streef
waarden van het milieubeleid,

5.5 Het voorkeursalternatief

Ais startpunt voor het MER geldt het in paragraaf 4.3 beschreven voorkeursalternatief met
de beschreven varianten. Zoals eerder aangegeven is het voorkeuralternatief tegelijkertijd
het meest milieuvriendelijke alternatief. De verschillende elementen/onderdelen van het
voorkeursalternatief worden in het MER verder toegelicht en de milieueffecten ervan wor
den beschreven, Deze elementen/onderdelen kunnen tot uitdrukking in de vorm van vari
anten. Nadrukkelijk gaat aandacht uit naar de gewenste en noodzakelijke samenhang
tussen de verschillende elementen en onderdelen.
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5.6 Nulalternatief

Het nulalternatief is het alternatiet waarbij de voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd.
In het nulalternatief voor deze m.e.r. wordt er geen golfbaan ontwikkeld. Voor de initiatiet
nemer is dit geen reeel alternatief. Figuur 19 geeft aan dat de autonome ontwikkeling kan
bestaan uit extensivering van melkveehouderijen.
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Rucphense Vaart

Rucphen

Rucphense Bossen

Flguur 19: Zoekgebleden extenslverlng melkveehouderijen.

5.7 Definitief voorkeursalternatief

De laatste stap bestaat uit het formuleren van het definitieve voorkeursalternatief van de
initiatietnemers. De basis daarvoor wordt gevormd door de beoordeling van etfecten van
het alternatief en de vergelijking en beoordeling van de varianten. Hierdoor komt het deli
nitiel voorkeursalternatief tot stand. Dit vormt vervolgens de basis voor de planologische
procedure.
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6 PROCEDURES EN BESLUITVORMING

6.1 Betrokkenen bij de m.e.r.-procedure

De m.e.r.-procedure vormt een onderdeel van de besluitvorming inzake de wijziging van
het bestemmingsplan. Het doel van de m.e.r.-procedure is om de milieubelangen een
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De milieu-informatie wordt opgenomen
in het MER, het milieuettectrapport.

De belangrijkste rollen in de m.e.r.-procedure zijn:

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer is de partij die het voornemen heeft een activiteit te ondernemen, in dit
geval het ontwikkelen van een ge'integreerd 'Nieuw landgoed - Natuurgolfbaan Rucphen
Roosendaal'. Zoals in paragraaf 1.1 is beschreven zijn er in dit project twee initiatiefne
mers: BVR en Langendijl< B.V.

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag is de overheidsinstantie die uiteindelijl< besluit over de uitvoering van
de actlviteit. Aangezien het MER aansluit bij een herziening van de bestemmingsplannen
van de gemeenten Rucphen en Roosendaal, zijn de gemeenteraden van beide gemeen
ten formeel gezien het bevoegd gezag. Zij stellen vooraf de richtlijnen vast voor de inhoud
van het MER en beoordelen het MER achteraf op de aanvaardbaarheid. De provincie
Noord-Brabant zal wei het bestemmingsplan moeten goedkeuren (op basis van huldige
WRO). Om die reden zal met deze provincie geregeld overleg gevoerd moeten worden
tijdens de m.e.r.-procedure.

Commissie voor de milieueffectrapportage
Het bevoegd gezag wordt bij haar besluiten geadviseerd door de landelijke Commissie
voor de milieuettectrapportage (Commissie m.e.r.). Deze onafhankelijke commissie be
staat uit verschillende deskundigen op milieugebied. Voor iedere milieuettectrapportage
wordt een werl<groep samengesteld. Deze werl<groep heeft tot taak het bevoegd gezag
eerst te adviseren over de inhoud van de richtlijnen (advies richtlijnen) voor het MER en
later over de juistlleid en vollediglleid van het MER (toetsingsadvies). De richtlijnen en het
toetsingsadvies worden gepubliceerd op www.eia.nl.

Wettelijke adviseurs
Het bevoegd gezag dient naast de Commissie m.e.r. 001< advies te vragen aan de wette
lijl<e adviseurs. De wettelijke adviseurs adviseren aan het bevoegd gezag over de richtlij
nen voor de inhoud van het MER en wanneer het MER gereed is, over de kwaliteit en de
volledigheid ervan. In dit geval zijn dit de Commissie m.e.r., de Inspectie van het Ministe
rie van Volkshulsvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Insprekers
De startnotitie en het MER worden allebei vier wel<en ter inzage gelegd. Gedurende deze
periode I<an iedereen reageren op de startnotie en het MER. De reacties op het startnoti
tie worden betrol<l<en bij het opstellen van het advies over de richtlijnen door de Commis
sie voor de milieuettectrapportage en de vaststelling van de richtlijnen door het bevoegd
gezag. De reacties op het MER worden meegenomen bij het geven van het toetsingsad
vies door de Commissie m.e.r. over het MER aan het bevoegd gezag.
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Klankbordgroep
Gedurende het opstellen van de startnotitie en het MER zal er voar diverse belangheb
bende partijen (bijvoorbeeid milieuorganisaties als BMF en Stichting Keerpunt) en regio
nale overheden een bijeenkomst belegd worden om op informele wijze het initiatief te be
spreken.

6.2 Koppeling m.e.r.-procedure en bestemmingsplanprocedure

De m.e.r.-procedure vormt een onderdeel van de besluitvorming inzake de wijziging van
het bestemmingsplan. In figuur 21 is de samenhang tussen beide procedures weergege
yen.

M.e.r.-procedure
In de m.e.r.-procedure wordt een aantal stappen onderscheiden.

1. Voorfase en start van de procedure
De formele start van de m.e.r.··procedure begint met het indienen van de startnotitie door
de initiatiefnemer bij het bevoegd gezag. De startnotitie wordt hierna direct gepubliceerd
en wordt gedurende vier weken ter inzage gelegd. Vooraf vindt overleg plaats tussen inlti
atiefnemer, bevoegd gezag, Commissie m.e.r. en eventueel ook andere betrokkenen. Een
belangrijk onderdeel van het overleg is de vaststelling van het kader van het MER; de
reikwijdte van de in beschouwing te nemen relevante milieu-aspecten.

2. Vooroverleg, advles en Inspraak
De wettelijke adviseurs en de Commissie m.e.r. worden in de gelegenheid gesteld een
advies uit te brengen over de inhoud van de richtlijnen voar het op te stellen MER. Een
ieder wordt in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over de inhoud van het op
te stellen MER. Er vindt overleg plaats tussen initiatiefnemer, bevoegd gezag en Commis
sie m.e.r. over de richtlijnen. De initiatiefnemer, in overleg met bevoegd gezag, heelt de
keus een openbare zitting te organiseren om het initiatief publiekelijk toe te lichten.

3. Opstellen rlchtlljnen
Het bevoegd gezag stelt de richtlijnen op, op basis van de adviezen van de wettelijke ad
viseurs, de Commissie m.e.r. en de inspraakreacties. Het vaststellen van de richtlijnen
vindt dertien weken na indienen van de startnotitie plaats.

4. Opstellen MER
Het MER wordt opgesteld door de initiatiefnemer op basis van de richtlijnen. In overleg
met het bevoegd gezag kan de initiatiefnemer de Commissie m.e.r. verzoeken een zoge
naamde voortoetsing uit te voeren op het eindconcept-MER. Het voordeel hiervan is dat
eventuele tekortkomingen in het MER worden gesignaleerd voordat het MER definitief
wordt ingediend.

5. Aanvaardbaarheldsbeoordellng
Het bevoegd gezag bepaalt of het MER voldoet aan de richtlijnen voordat het wordt be
kend gemaakt. In principe betekent dit dat wordt beoordeeld of het MER voldoende infor
matie bevat voor de besluitvorming. Vanaf stap twee lopen zaken in de bestemmings
planprocedure parallel aan de m.e.r.-procedure. Na de m.e.r.-procedure zal de bestem
mingsplanprocedure verder worden toegelicht.
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6, Advisering, inspraak en toetsing door de Commissie meJ,
Het MER wordt bekend gemaakt door de gemeente Rucphen en de gemeente Roosen
daal en ter inzage gelegd en verzonden aan de Commissie m,e,r, en overige wetteiijke
adviseurs, Het MER wordt bekend gemaakt samen met het voorontwerp bestemmings
plan, De duur van de termljn voor de ter inzage legging bedraagt 4 wel,en,

7. Toetsingsadvies Commissie m,eJ,
De Commissie m,e,r, brengt een toetsingsadvies uit aan het bevoegd gezag binnen vijf
weken na de termijn van de ter inzage legging, In dit advies worden de inspraakreacties
op het MER verwerkt.

8, Evaluatie milieugevolgen
Bij het besluit bepaalt het bevoegd gezag well,e, op welke wijze en wanneer de voorspel
de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit dienen te worden onderzocht

Bestemmingsplanprocedure (nleuwe Wro)
Voorontwerp-bestemmingsplan
Naast de nieuwe Wro I<omt er op 1 juli 2008 een Invoeringswet en een Besluit rUimtelijke
ordening, In de Invoeringswet worden onder andere het overgangsrecht en de aanpassing
aan de nieuwe Wro van een veertigtal wetten van andere departementen geregeld, De
uitgangspunten voor de nieuwe Wro zijn:
• Bevorderen efficientie rUimtelijke besluitvorming;

Vereenvoudigen van procedures;
• Beter alstemmen van rUimtelijke ordening op grondbeieid,

De Wro I,ent op gemeentelijk niveau een structuurvisie, het bestemmingsplan, beheers
verordening en projectbesluit als instrumenten,

Met het ter inzage leggen van een ontwerp-bestemmingsplan beg'lnt formeel de bestem
mingsplanprocedure, De inspraaktermijn is 4 weken, een inspraakavond maakt onderdeel
uit van de procedure, Voor de ter inzage legging is het voorontwerp-bestemmingsplan
aanvaard door de gemeenteraad (soms is deze bevoegdheid gedelegeerd aan het Colle
ge van Burgemeester en Wethouders) en vrijgegeven voor de inspraak,

Ontwerp-bestemmingsplan (OSP)
De resultaten van inspraak en overleg worden verwerkt in het OBP, Ook wordt de beant
woording ('Nota van Inspraak en overleg') in het OBP opgenomen, De termijn om ziens
wijzen in te dienen is 4 wel,en, In deze periode vindt een hoorzitting plaats, Het is aileen
mogelijk om beroep aan te tekenen in de volgende lase als in deze lase een zienswijze
wordt ingediend, Het OBP wordt eerst aanvaard door de gemeenteraad en vervolgens
vrijgegeven voar ter visie legging,

Vaststelten bestemmingsplan
Aan de hand van de zienswijzen kan het OBP nog worden aangepast, waarna het be
stemmingsplan, na vaststelling door de gemeenteraad, vrijgegeven wordt voor ter visie
legging, De termijn van ter visie legging is 4 weken, Goedkeuring door GS is bij de nieuwe
Wro niet meer aan de orde, Onder meer hierdoor is de bestemmingsplanprocedure ver
kort van ruim een jaar naar circa 26 weken,

Slechts de inspraak- en zienswijzeperioden zijn wettelijl,e termijnen, tussenliggende peri
oden zijn niet aan termijnen gebonden,
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Flguur 21: m.e.r.- en bestemmlngsplanprocedure (nieuwe Wra)
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6.3 Tijdsplanning
Een indica/ieve tijdplanning van de m.e.f. en het bestemmingsplan is aangegeven in de
onderstaande tabel.

Wanneer

Maarl2007 ...-
--- April 2008 ...-

.e.r. Mei/iuni2008

.. Juli 2008

n Oklober 2008

splan ,"--
November 2008

December 2008/

.•_----_.. januari 2009

Maarl / amil 2009

----_•._-----

lnspraak en advies slartnotilie ..m_~_~__
0Qstellen advies richtlijnen door de Commissle m

Vaststellen richlli'nen dO~Jr bevoegd gezag

Bekendmaken MER en ontwerp-bestemmingspla

Ins ra_ak en advies MER en ontwerp-bestemming

Toetsingsadvies Commissie In.e.r.

Wet

Bekendmaken startnotitie

Bel<endmal<in besle~1min9splan

Tabel 3: Indicatieve tijdplanning m.e.r. en de bestemmingsplanprocedure
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BIJLAGE 1: L1TERATUURLlJST

Bilan, advies natuurontwikkeling, Rucphen, Langendijksestraat, 2007.

BRO, Ruimtelijke verkenning Rucphen, 2005

BRO, StructuurvisiePlus Rucphen, 2003

Cornax, Y., en Bergrnans, P., Rucphen natuurlijk actiel, Beleidsplan toerisme en recrea
tie gemeente Rucphen, Gemeente Rucphen, 2004

Ontwikkeling gollsport in Nederland, Facts&More in opdracht van Nederlandse Goll Fe
deratie (NGF), 2005

Quicl\scan gollbaan "Vos", De Groene Ruimte, bureau voor ecologisch onderzoek en
beheerplann'rng in opdracht van Goll Consultancy Groep Breda, 2004

Gebiedsplan Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant, 2005

Ontwerpgebiedsplan Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant, 2004

Reconstructieplan De Baronie (deel A en B), Provincie Noord-Brabant, 2005

Streekplan, Provincie Noord-Brabant, 2002

StructuurvisiePlus Roosendaal-Bergen op Zoom, gemeente Roosendaal, 2001
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BIJLAGE 2: VERKLARENDE WOORDENLlJST

Alternatief

Archeologie

Autonome ontwik
keling

Bevoegd gezag

Bodem

Gie -mer

Concrete beleids-
beslissing

Cultuurhistorie

Ecologie

Ecologische

verbindingszone

Fauna

Flora

GeJuidl1inder

Geohydrologie

Geornorfo[ogie

Grondwaterstand

Grondwatertrap

Infrastructuur

Initiatiefnemer

Inspraak

Kwel

Mogelijkheld am met de voorgenomen activiteit (In aanvaardbare mate) tege

moet te l<amen aan de doelsteliing(en). De Wet mHieubeheer schrijft voor, dat In
een MER aileen a[ternatieven moeten worden beschauwd, die redelijl<.erwijs in

de besluitvarming een ra! kunnen spelen. De rlchtlijnen voor het MER geven
mede richting aan dat begrip "redelijkelWijs". Alternatieven kunnen zijn apge
bouwd uit een reeks van varianten op de voorgenomen activiteit.

Wetenschap die zich bezighoudt met de historie op grand van bodemvondsten
en opgravingen.

Veranderingen die zich voltrekken indien de voorgenomen activiteit niet wordt
ultgevoerd.

Besluitvormend orgaan va[gens de m.e.r."procedure.

Vaste deel del' aarde waarin zich bevinden water, lucht en organisrnen.

Commissie voar de mHieueffectrapportage. Een comrnissie van onafhankelijl<.e
deskundigen die het bevoegd gezag adviseert over de inhoud van het MER en
dit na afronding oak toets!.

Moet door gemeenten in aC[lt worden genomen bij 11et maken van bestem
mingsplannen. Burgers kunnen tegen bestemmingsplannen voorzover die hun
grondslag vinden in een concrete beleidsbeslissing, geen zienswijzen of beden
I<ingen indienen. Gedeputeerde Staten mogen sr bij hun beslissingen oak niet
van afwijl<en.

Elementen die lnformatie bevatten over de (ontstaans)geschiedenis van 11et
landschap.

De wetenschap van de betreld<.ingen tussen organismen en hun milieu.

Een bestaande of (verder) te ontwH<I<.elen migratiemogelijl<.heid mogelljl<heid
voor flora en fauna tussen natuurl<.erngebieden.

Dierenwereld

P[antenwereld

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid.

De leer van het v66rl<ornen, het gedrag en de chemische en fysische eigen··
schappen van grondwater.

Wetenscllap die zich bezig houdt met de ontstaanswijze, vonn en apbouw van
het aardoppervlak.

(= freatisch niveau). Hoagte (ten opzichte van een referentieniveau) van sen

punt, waar het grondwater een waterdruk heef! die gelijk is aan de atmosferi
sche druk.

Klasse-indeling van het over een reeks van jaren gemiddelde verloop van de
grondwaterstand ten opzichte van het maaive[d.

Systeem van voorzieningen en verbindingen als (spoor)wegen en vaarwegen,
hoogspanningskabels, waterleidingen etc.

NatuurHjl<. persoon of privaat- of pUbliekreclltelijk persoon die sen activiteit wil
ondernemen en daarover een besluit vraagt.

Mogelijkheid am informatie te verkrijgen en am een mening, wens of bezwaar
kenbaar fe ma!<.en.

Naar boven gerichte grondwaterbeweging, resulterend in het uittreden van
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m.e.f.
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ROVAI. HAS KONING

gronclwater aan het maaiveld.

"Wat je ziet als js buiten bent" ofwei het gehesl van visueel waarneembare

I\snmerken aan het oppervlak van de aards.

Milleueffectrapportage: cle procedure. Hulpmiddei bij cle besluitvormillg, clat be
staat uit het maksn, beoordelen en gebruiken van een rnilieueffectrapport (MER)
en het evalueren achteraf van de gevolgen voor het milieu door uitvoering van
sen activiteit.

Milieueffectrapport: het rapport dat bij m.e.r. tot stancl komt.

Artikel 7.2 van de Wet milieubeheer vormt de basis voor de rn.e.r.-pliclltige acti
viteiten. Het gaat daarbij am activiteiten die aangewezen zijn bij algemene maat
regsl van bestuur die belangrijke nadelige gevolgen voor 11et milieu kunnen
hebben. Er is sprake van sen m.e.r.-plicht wanneer er voldaan is aan de rele
vante onderdelen van bljlage evan het Besluit m.e.r,

Artikel 7.4 van de Wet milleubeheer vormt de basis voor cle m.e.r.
beoordelingsplichtige activiteiten. Bij die activiteiten moet 11et bevoegcl gezag
bepalen of voor de actlviteit, vanwege de bijzondere omstandigheden waaron
del' zij wordt ondernomen, een milieueffectrapport moet worden gemaal\t. Onder
bijzondere omstandigheden worden verstaan de belangrijke gevolgen voor het
milieu die de activiteit 1\8n hebben gezien

II de kenmerl\en van de activiteit;
II de plaats waar de activiteit wordt verricht;
• de samenhang met andere activiteiten tel' plaatse;
• de kenmerken van die gevolgen.

In bij!age D van het Besluit m.e.r. zijn de relevante onderdeJen opgenomen
waarvoor een rn.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

Volgens de Wet algemene bepalingen mllieutlygiene: het geheel van en de reia
ties tussen water, bodem, lucht, mensen, dieren, planten en goederen.

Meest Milieuvriendelijk Alternatief. Alternatief waarbij de negatieve milieueffec

ten het kleinst zijn en maatregelen tel' beperking van de e11ecten worden toege
past.

Een gebied met duidelijke natuur~ en landschapswaarden die in hun planologi
selle functieaandlliding (mede) tot lIiting kamen.

Een functianele eenheid van minimaal1 ahectare grond bestaande uit bos of
andere natuur a! dan niet met agrarlsche gronden met een prodLlctiedoelstelling.
Een nieuw landgoed is voor 90% openbaar toegankelijk.

Het alternatie1 waarbij de bestaande situatie ge!landllaafd wordt en er dus geen
ingreep wordt gepleegcl.

Vergelijking of maatstal.

Gebied dat afwater op eenzelfde oppervlal<tewater.

Mogelijl<held om via lets anclere deeloplossingen voor een aiternatief de cloel
stelling te realiseren.

De concrete begroeiing van wilde plant8n in een bepaald gebled in de door hen
zelf aangenomen orde en structuur.

Berging en beweglng van water met opge!oste stoffen in de bodem,

Activiteiten die elkaar slecht verdragen worden op sen rUirntelijke manier van
elkaar gescheiden. Bijvoorbeeld d.m.v. sen open gebled of groenstroken.
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