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1. INLEIDING 

De initiatiefnemers van golf & countryclub Landgoed Princepeel, zijn de gebroeders 
Smits en Koen. 

De heren A.C.M, en M.J.M. Smits zijn de eigenaren van landgoed Princepeel en exploi
teren op het ruim 540 hectare tellende landgoed een akkerbouwbedrijf en een biolo
gisch varkenshouderijbedrijf. 

De heer J. Koch beheert momenteel golfpark 'De Leemskuilen' in Uden. Will Koch is 
bewegingswetenschapper en momenteel werkzaam als docent lichamelijke opvoeding. 

Samen willen zij een golfcomplex opzetten. Het betreft een groots opgezet golfcom-
plex ter grootte van ruim 100 hectare, dat toegankelijk moet worden voor een breed 
publiek. 

Voorliggend rapport betreft de startnotitie voor de Milieu-effectrapportage inzake de 
voorgenomen aanleg van de golfbaan aan de Princepeelweg 39 te Wilbertoord. 

Het gemeentebestuur heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen aan deze 
golfbaan. De provinciale planologische commissie (PPC) acht onderhavige golfbaan in 
principe aanvaardbaar onder een aantal genoemde voorwaarden. 

Ten behoeve van de genoemde principe-uitspraak door de PPC is een verkennend on
derzoek opgesteld. De resultaten van dit onderzoek zijn betrokken bij het opstellen van 
onderhavige notitie. 
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Plangebied Landgoed de Prlncepeel. 
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1.1. NAAM EN ADRES VAN DE INITIATIEFNEMER 

Naam aanvrager (rechtspersoon) 

Adres 

Postcode en Woonplaats 

Telefoon 

BV Landbouwondernemlng De Princepeel 

Molenstraat 40 

5446 PL Wanrolj 

0485-476230 

1.2. HANDELSNAAM EN ADRES VAN DE LOCATIE 

Handelsnaam 

Aard van de activiteit 

Adres activiteit 

Postcode en Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

Kadastrale ligging 

Golf & Countryclub Landgoed De Princepeel 

Golf ft Countryclub 

Princepeelweg 39 

5455 RL Wilbertoord 

De heer M.J.M. Smits 

0485-476230 

Gemeente MUI en Sint Hubert 

Situering 'Landgoed De Princepeel' 

Dotsburg 

Hitvatcnb* 
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1.3. AANLEIDING 

Het landgoed 'Princepeel' is gesitueerd in de gemeente MUI en Sint Hubert. Het land

goed beslaat een terrein van circa 540 ha en bestaat uit akkerbouwgronden en een bio

logische varkenshouderij. 

Om dit gehele terrein op een maatschappelijk verantwoorde en renderende wijze te 

exploiteren, is er door de gebroeders Smits het plan opgepakt om meerdere ondeme

mingsvormen te introduceren. Deze ondememingsvormen geschieden mede met het oog 

op het behoud van de kwaliteit van het buitengebied, zoals initiatieven op het gebied 

van recreatie. 

Het doel van de planvorming is om een volwaardige golfaccommodatie te realiseren die 

qua vormgeving en uitstraling past binnen de beleidskaders. De beoogde golf- en coun-

tryclub neemt ruim 100 ha in beslag en wordt zodanig ingericht dat zowel de beginnen

de als de gevorderde speler, de recreatieve als de wedstrijdspeler zijn weg kan vinden. 

Het plan beoogt in hoofdlijnen een 27-holes golfbaan, 9-holes oefenbaan, 'pitch a 

putt'-baan, oefenfaciliteiten en een paviljoen. 
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1.4. MER-PROCEDURE (NOODZAAK) 

Overeenkomstig artikel 10.2, onderdeel C uit de Milieu-effectrapportage van de 

Wet Milieubeheer d.d. juli 1994 is er sprake van een m.e.r.-plichtige golfbaan wanneer 

de activiteit betrekking heeft op een golfbaan die een oppervlakte beslaat van 50 hec

tare of meer, of een oppervlakte beslaat van 20 hectare of meer in een gevoelig gebied. 

Onderhavige golfbaan beslaat een oppervlakte van ruim 100 hectare en is derhalve 

m.e.r.-plichtig. 

1.5. RICHTLIJNEN MLR 

In het MER-rapport zullen de mogelijke alternatieven moeten worden beschreven en 

vergeleken op de hierna vernoemde aspecten/criteria. 

- Landschap 

a. wat zijn de effecten op de identiteit van het landschap 

b. in welke mate wordt bijgedragen aan behoud c.q herstel van cultuurhistorische 

landschapselementen. 

- Natuur 

a. wat zijn de effecten op het leefgebied van de das. 

b. in hoeverre leiden de roughs en stepping/zones tot een versterking van c.q. tot 

nieuwe natuur. 

- Water 

a. wat zijn de algemene effecten op de bodem- en waterkwaliteit. 

b. hoe wordt voorzien in een duurzame voorziening. 
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•Bodem 

a. wat zi jn de effecten op de bodem en de geomorfologie. 

b. wat is de invloed op de bodemverontreiniging. 

- Omgeving 

a. wat is het effect op de ruimteli jke structuur van het Landgoed princepeel. 

b. wat zi jn de effecten op omliggende bedrijven en woningen. 

c. wat zi jn de verkeerskundige effecten. 

d. welke l icht / en geluidseffecten treden op naar de omgeving vanuit onder andere de 

driving range en het clubhuis. 

- Economie 

a. wat is de economische duurzaamheid van de golfbaan. 

b. wat is het effect op de landbouw in de omgeving. 

- Duurzame structuur 

Hoe is de duurzaamheid van de nieuwe natuur en de landschapselementen structuur 

verzekerd. 

1.6. TIJD VAN AANVANG VAN DE ACTIVITEIT 

Na het doorlopen van de ruimteli jke procedures en vergunningsprocedures zal na goed-

keurig van de plannen, gestart worden met de aanleg van het golfterrein. 

Het ruimtel i jke plan dat als eerste in de mogelijke aanleg voorziet, zal het bestem

mingsplan zijn voor de onderhavige golfbaan. Het voorontwerp voor dit bestemmings

plan zal tegel i jkert i jd met de Milieu-effectrapportage worden voorbereid in het najaar 

van 2005. 
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ALGEMEEN 

I. KADASTRALE LIGGING 

Onderstaande afbeelding geeft de kadastrale situatie weer. 

De totale oppervlakte bedraagt 540 hectare in eigendom. 
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2.2. VIGERENDE BESTEMMINGSPLAN 

Het gehele plangebied van Landgoed Princepeel is gelegen binnen het bestemmingsplan 

Buitengebied 1998 van de gemeente Mill en Sint Hubert. Het landgoed is in het kader 

van het bestemmingsplan Buitengebied gelegen binnen de bestemming 'Groene Hoofd

structuur (GHS) met deelbestemming Agrarisch gebied met natuurwaarden' en binnen 

de bestemming 'Agrarische Hoofdstructuur' met de deelbestemmingen 'agrarisch ge

bied met landschappelijke waarden' en 'agrarisch gebied'. 

Binnen het landgoed wordt beschikt over drie agrarische bouwpercelen, te weten één 

aan de Volkelseweg 57, één aan de Weidelaan 20 en één aan de Princepeelweg 39. Het 

agrarisch bouwperceel aan de Volkelseweg 57 is in gebruik ten behoeve van de akker

bouwtak binnen het landgoed, evenals het bouwperceel aan de Princepeelweg 39. Het 

agrarisch bouwperceel aan de Weidelaan 20 is in gebruik genomen ten behoeve van de 

biologische varkenshouderij. Het gedeelte waarop zich het landhuis en de tuinen bevin-

den(Princepeelweg 50), is bestemd als Landgoed. 

Verder hebben de vier binnen het landgoed aanwezige woningen de bestemming Wonen 

gekregen. De op het terrein aanwezige recreatiewoning is bestemd als recreatieve 

woondoeleinden (Rw). Tot slot is het landgoed grotendeels aangeduid met de land

schappelijke waarde Openheid en deels met de natuurwaarde Weidevogels. 
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3. BELEID GROTER VERBAND 

3.1. STREEKPLAN 

Het Streekplan Noord-Brabant 2002 is op 22 februari 2002 vastgesteld door de Provin

ciale Staten van Noord-Brabant. In het Streekplan worden toerisme en recreatie gezien 

als activiteiten in het buitengebied, die een belangrijke bijdrage leveren aan de leef

baarheid van het platteland. Kansen voor de realisering van een goed toeristisch-

recreatief product moeten dan ook optimaal worden benut. De mogelijkheden zijn ech

ter wel sterk afhankelijk van de specifieke kenmerken van een gebied. 

Het plangebied Landgoed Princepeel behoort deels tot de Agrarische Hoofdstructuur, 

subzones 'zoekgebied veeverdichting' (AHS-landbouw) en 'leefgebied dassen' (AHS-

landschap) en deels tot de Groene Hoofdstructuur (GHS-landbouw), subzones 'leefge

bied kwetsbare soorten' en 'leefgebied struweelvogels'. 

Streekplan Noord Brabant 2002 Plankaart 1 
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De aard van de natuur- en landschapswaarden in de subzones GHS en AHS bepaalt in 

principe welke andere (nieuwe) vormen van toerisme en recreatie toelaatbaar zijn en in 

welke intensiteit. 

Voor de delen die binnen de 'leefgebieden kwetsbare soorten, dassen en struweelvo-

gels' vallen, gelden de volgende richtlijnen: 

Een nieuwe golfbaan is in een leefgebied kwetsbare soorten en dassen niet of onder 

strikte voorwaarden toegestaan. Een nieuwe golfbaan is in een leefgebied struweelvo-

gels wel voor maximaal de helft van het terrein toegestaan, mits compensatie plaats

vindt en milieueffecten in beeld zijn. 

Nieuwe dagrecreatiepunten zijn toegestaan, afhankelijk van uitstralingseffecten en 

draagkracht van het gebied en verrijking van het toeristisch-recreatief product. Het 

gaat dan met name om buiten- en bewegingsrecreatie en natuurgerichte recreatie zoals 

wandelen, fietsen, kanoën en survival. 

Streekplan Noord-Brabant 2002 Plankaart 2 
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De aard en de omvang van het leefgebied van de das en de aanwezigheid van kwetsbare 

soorten wordt onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden betrokken bij de 

verdere planuitwerking. Er wordt rekening gehouden met eventuele noodzakelijke 

compenserende maatregelen. Met het oog op het zoveel als mogelijk behouden van de 

natuurwaarden. 

Voor de delen die binnen de AHS-landbouw subzone 'zoekgebied veeverdichting' vallen, 

gelden de volgende richtlijnen: 

Nieuwvestiging van verblijfsrecreatie is toegestaan mits zich dit verdraagt met geves

tigde belangen op het gebied van landbouw, water, natuur en landschap en cultuurhis 

torie. 

Realisatie van een nieuwe golfbaan is toegestaan. In het streekplan is aangegeven dat 

golfbanen bij voorkeur worden aangelegd in de stedelijke regio's. Ook in de landelijke 

regio's zijn nieuwe golfbanen toegestaan, mits ze aansluiten bij een bebouwde kern of 

recreatiepark. Nieuwe dagrecreatiepunten zijn toegestaan mits locatie- of buitengebied 

gebonden. 

De in het plan voorziene ontwikkelingen zijn binnen deze subzone van het Streekplan 

gesitueerd. Deze ontwikkelingen passen echter binnen de bijbehorende richtlijnen. 
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3.2. RECONSTRUCTIEPLAN PEEL EN MAAS 

In het kader van het project 'Revitalisering Landelijk Gebied' wordt op regionaal niveau 

bezien welke maatregelen er nodig zijn om het platteland van Oost- en Midden-Brabant 

klaar te maken voor de 21e eeuw. Recreatie vormt als een van de mogelijke nieuwe 

economische dragers van het landelijk gebied hierbinnen een belangrijk thema. 

Het plangebied (gemeente Mill en St. Hubert) valt binnen de reconstructieregio Peel en 

Maas. In het reconstructieplan is een visie op recreatie en toerisme opgenomen. Bij de 

verdere uitwerking zal met deze visie rekening worden gehouden 

(Reconstructieplan Peel en Maas) 
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Het reconstructieplan biedt kansen aan een gezonde toeristisch-recreatieve sector. De

ze kan namelijk een positieve bijdrage leveren aan andere sectoren, zoals natuur, land

schap en cultuurhistorie en aan de differentiatie van de regionale economie. Er is ruim

te voor ontwikkelingen in de toeristisch-recreatieve sector, onder de volgende voor

waarden: 

• kwaliteit boven kwantiteit; 

• voldoende aandacht voor ontwikkelingsruimte voor de bestaande bedrijven; 

• diversiteit en verrijking van het toeristisch-recreatieve product; 

• kleinschaligheid in nieuwe bedrijvigheid maar wel met voldoende economisch 

perspectief. 

Voor het realiseren van deze ambitie zullen verschillende strategieën gevolgd worden. 

Het gaat daarbij onder meer om de versterking van routestructuren, het vergroten van 

de diversiteit en kwaliteit in de dagrecreatieve markt, het behoud van de positie in de 

verblijfsrecreatieve markt en het stimuleren van aan cultuurhistorie gekoppeld toeris

me en agrotoerisme. Voor golfbanen is er volgens het reconstructieplan markttechnisch 

ruimte voor zowel professionele als recreatieve banen. 

Op de recreatiekaart Peel & Maas uit het reconstructieplan Peel & Maas is het initiatief 

gelegen in de zone "kansrijk extensief recreatief landelijk gebied". In bijlage 10 van de 

reconstructie is onder wenselijke ontwikkelingen voor deze zone het volgende aangege

ven: "kansrijk is de ontwikkeling van golfbaan in combinatie met landgoederen" (blz. 

320, Reconstructieplan Peel & Maas). Ook wordt in het reconstructieplan op pagina 351 

bij bestaande initiatieven reeds het onderhavige plan voor het aanleggen van een golf

baan genoemd. 

Landgoed Princepeel valt binnen een gebied waarvan het streefbeeld gericht is op ont

wikkeling van een open landbouwgebied (akkerbouw, grondgebonden rundveehouderij 

en gemengde landbouw) waarbij de cultuurhistorische waarden van het gebied (verka

velingstructuur van de Princepeel), een nieuwe invulling krijgen en duidelijker in het 

landschap zichtbaar zijn. Het versterken van de landgoedstructuur van Princepeel door 

middel van de ontwikkeling van een golf- en countryclub kent breed draagvlak binnen 

de reconstructiecommissie. Verder liggen er kansen voor extensieve dagrecreatie en 

kleinschalige verblijfsrecreatie. 
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Wenselijke ontwikkelingen vanuit deze visie zijn het stimuleren van kleinschalige dag-

recreatieve en horecavoorzieningen in het buitengebied, gekoppeld aan de routestruc

turen en het bieden van meer overnachtingsmogelijkheden langs het routenetwerk. De 

ontwikkeling van een golf- en countryclub in combinatie met de landgoederen is kans

rijk. 

Voorliggende visie is goed te matchen met het reconstructieplan. Het reconstructieplan 

onderscheidt geen specifieke omgevingskwaliteiten in het plangebied. Het landgoed 

Princepeel is aangeduid als verwevingsgebied, mede vanwege de verwevenheid van ver

schillende functies. 

Vanwege de inrichting van de golfbaan dienen de functies van de bouwkavel aan de 

Princepeelweg 39 verplaatst te worden. De functies zullen worden verplaatst naar 

(WeidelaanIO). 

STARTNOTITIE MER-PROCEDURE - 17 - BV LANDBOUWONDERNEMING DE PRINCEPEEL 



3.3. STRUCTUURVISIEPLUS LAND VAN CUUK 

Het ruimtelijke beleid van de gemeente MUI en Sint Hubert staat beschreven in de 

StructuurvisiePlus dat is vastgesteld in 1999. Deze visie beschouwt recreatie als een be

langrijke economische drager in het landelijke gebied en biedt dan ook op brede manier 

ruimte voor ontwikkeling. 

Nieuwe initiatieven dienen daarbij zoveel mogelijk in te spelen op de vraag naar kwali

teit, waarbij een verweving plaatsvindt met natuur en landschap. Intensieve vormen 

van recreatie dienen in een regionaal kader worden afgewogen. 

Het plangebied valt binnen de aanduiding 'beheer van primair agrarisch gebied' van de 

StructuurvisiePlus. Dit levert geen directe belemmeringen op voor een mogelijke ont

wikkeling in de vorm van recreatie en toerisme. Daarnaast is in het Structuurbeeld de 

ecologische verbindingszone langs het Peelkanaal en gebied met ecologische waarden 

aangegeven. Deze laatste aanduiding komt voort uit het Streekplan Noord-Brabant 1992 

en is bij de actualisering aangepast. In het Streekplan 2002 heeft deze zone geen speci

fieke betekenis voor natuur. 

StructuurvisiePlus Land van Cuijk 
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INVENTARISATIE EN ANALYSE PLANGEBIED 

4.1. BODEM 

Het gebied betreft een grootschalig landschap met plaatselijk grote bos- en stuifzand-

complexen. Zo ligt ten oosten van het plangebied de Molenheide. Aan de randen van dit 

natuurgebied liggen de leefgebieden van dassen en struweel vogels. Deze leefgebieden 

strekken zich uit tot over het plangebied Princepeel. In het meest noordelijke deel is 

een leefgebied voor kwetsbare soorten gesitueerd. In dit noordelijke deel zullen geen 

ontwikkelingen plaatsvinden. 

Voor alle leefgebieden geldt vanuit het Streekplan Noord-Brabant 2004, gericht op be

houd en versterking van de natuurfunctie. De activiteiten die in deze gebieden worden 

uitgeoefend, moeten rekening houden met het voortbestaan van betreffende planten

en diersoorten. Daarbij gaat het dan met name om de handhaving van de landschaps

structuur en -elementen zoals bospercelen, houtwallen, ruige perceelsranden en sloot

kanten. 

In het kader van actuele wet- en regelgeving heeft een eerste verkenning en inschatting 

van natuurwaarden voor het gehele plangebied plaatsgevonden. 

Op gebiedsniveau zijn, naast de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in het bijzonder de 

Vogel- en Habitatrichtlijn van belang. In het onderhavige plangebied zijn echter geen 

speciale beschermingszones in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn aan

gewezen. 
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4.2. WATER 

Door de relatief lage ligging binnen het dekzandgebied is binnen het plangebied sprake 

van kwel. In kwelgebied komt van oorsprong water voor dat matig voedselrijk, deels 

zuur, deels matig kalkrijk en ijzerrijk is. Hierdoor komen hier specifieke plant- en dier

soorten voor, waarvan de bescherming is vastgelegd in het 'leefgebied kwetsbare soor

ten'. In het noordelijke deel van het plangebied komen kwetsbare soorten voor. 

Voor het in beeld brengen van de exacte consequenties van planvorming voor het as

pect water, zal in de MER-fase een watertoets worden uitgevoerd, deze voldoet tevens 

als toets in de bestemmingsplanfase. Het streven is gericht op waterretentie en een ge

sloten waterbalans. Dit zal in overleg met het waterschap uitgewerkt worden. 
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4.3. CULTUURHISTORIE 

Het plangebied kent een cultuurhistorische waarde. Deze bestaat niet zozeer uit een 

hoge archeologische verwachtingswaarde, maar uit de landschapstructuur. Het bij het 

landgoed behorende landhuis is behouden gebleven en is opgenomen op de monumen

tenlijst. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is het 

gebied aangeduid als historisch landschappelijk vlak met hoge waarde. 

Daarbinnen lopen diverse waardevolle lijnelementen in de vorm van wegen, paden en 

groenstructuren. In het veld is de oude landgoedstructuur niet te herkennen, waardoor 

de belevingswaarde ervan in de huidige toestand zeer beperkt is. Planontwikkeling zou 

duidelijke kansen bieden om deze belevingswaarde te vergroten. 

Binnen het historisch landschappelijk vlak met hoge waarde moeten de cultuurhistori

sche en andere landschappelijke waarden gerespecteerd en als een inspiratiebron ge

bruikt worden. Ze vormen een aanleiding c.q. houvast voor een ontwikkeling van het 

landgoed, die leidt tot vergroting van de beleving en herkenbaarheid ervan en het ge

bied weer een duidelijke identiteit geeft. 
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Cultuurtilstorische waardenkaart. 
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4.4. LANDBOUW 

De agrarische functie vormt een karakteristiek onderdeel van landgoed Princepeel. Om 

die reden voorziet het plan naast recreatieve ontwikkeling tevens in het behoud en 

waar mogelijk de versterking van de agrarische functies. Beide functies zullen dusdanig 

op elkaar worden afgestemd dat geen sprake zat zijn van verstoring. Het plangebied 

valt binnen het verwevingsgebied in het kader van de reconstructie en daarmee is land

bouwontwikkeling mogelijk. 

Ten behoeve van de aanleg van de golfbaan is verplaatsing van het agrarische bouwblok 

Princepeelweg 39 naar Weidelaan 10 noodzakelijk. De bebouwing op het bouwblok 

Princepeelweg 39 is na realisatie van de golfbaan noodzakelijk voor de stalling van on-

derhoudsmaterieel ten behoeve van de golfbaan. 

Om de continuïteit van het akkerbouwbedrijf te kunnen waarborgen is er in de toe

komst zeker een nieuw en groter bouwblok nodig om eigen geteelde gewassen op te 

slaan. Tevens neemt de verdergaande mechanisering van de akkerbouwsector steeds 

meer opslagruimte in, omdat met het wegvallen van loonwerkers het noodzakelijk en 

rendabel wordt dat men als grootschalig akkerbouwbedrijf steeds meer in eigen beheer 

doet. 

Rondom de recreatieve functies en de leefgebieden van de das en de struweelvogels 

blijft de rust van het buitengebied gehandhaafd. 

Ook na het realiseren van de golf- en countryclub zal het agrarische bedrijf voldoende 

omvang hebben om duurzaam voort te kunnen bestaan. 
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4.5. INFRASTRUCTUUR 

Het plangebied ligt aan het kruispunt van twee provinciale wegen: de N264 Uden-

Gennep en de N277 Ravenstein-Kessel. Deze wegen sluiten op relatief korte afstand 

aan op de nationale snelwegen A50 en A73 en zorgen daarmee voor een prima 

bereikbaarheid van het gebied. 

Door de late ontginning van de Peel kent het gebied een lage bebouwingsgraat en 

grote aaneengesloten agrarische percelen en bossen. Het gebied vormt hierdoor een 

groene bufferzone tussen twee stedelijke 'gordels' die zich in noord-zuidrichting 

ontwikkelen aan de oostzijde van Brabant. Aan de oostzijde, min of meer parallel 

aan de Maas, wordt deze lijn gevormd door Nijmegen, Cuijk, Boxmeer, Venray en 

Venlo. Aan de westzijde door de lijn Oss, Uden, Gemert, Deurne en Helden. Het 

landgoed Princepeel bevindt zich aan de noordzijde van deze bufferzone. 
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4.6. FLORA EN FAUNA 

De golf- en countryclub zal op een landschappelijk en ecologisch verantwoorde wijze 

aangelegd worden. Dit betekent voor soorten dat er een verbetering ten opzichte van 

de huidige situatie ontstaat. 

De laanstructuren in het gebied zullen gehandhaafd blijven en het open karakter van 

het landschap zal worden behouden. 

Het golfterrein is voor een deel gesitueerd in het leefgebied van struweelvogels. Om in 

het plangebied voldoende ruimte voor de flora en fauna te compenseren, zal bij de aan

leg van de golf- en countryclub rekening gehouden worden met geleidelijke overgangen 

van bomen naar gras. 

Om de waardevolle openheid van het landschap niet te verdichten zal bij de uitwerking 

van het inrichtingsplan rekening gehouden worden met compensatie in het terrein 

rondom het landhuis. Dit gebied heeft in de huidige situatie reeds een gesloten karak

ter. 

De waarden flora en fauna zullen nader worden onderzocht. 
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4.7. MILIEUHYGIËNISCHE ASPECTEN 

In en rondom het landgoed zijn agrarische bedrijven aanwezig met een stankcirkel. Tij

dens de planontwikkeling is in overleg met de gemeente gekeken naar de stankcirkels 

en rekening gehouden met uitbreiding. Ook bij het biologische varkensbedrijf is reke

ning gehouden met een uitbreiding, en dus met een vergroting van de stankcirkel. 

Golfbanen worden genoemd als een stankgevoelig object. De relatie met de omliggende 

agrarische bedrijven wordt in beeld gebracht. 
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Kaart ontwikkelingsvisie 
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4.8. OCCUPATIE 

De gronden behorende bij het plangebied worden in de huidige situatie voornamelijk 

gebruikt ten behoeve van de landbouw. Het gaat hierbij om grondgebonden landbouw-

vormen. De bestaande bebouwing bestaat voornamelijk uit grondgebonden opstallen als 

boerderijen, schuren en stallen. Hierbij is geen sprake van enige vorm van clustering. 

Door de spreiding van bebouwing kent het landschap een relatief open karakter. 
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5. ECONOMISCHE HAALBAARHEID 

5.1. BEDRIJFSECONOMISCHE HAALBAARHEID 

Om te kunnen beoordelen of er voldoende vraag is naar een golfbaan in de omgeving 

van Princepeel, is het van belang inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van vraag en 

aanbod. De golfsport in Nederland kan rekenen op een toenemende populariteit. Het 

aantal leden van golfclubs is afgelopen jaren sterk gestegen en zal dit de komende ja

ren blijven doen. Volgens cijfers van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) waren op 31 

augustus 2005 circa 252.500 geregistreerde golfers in Nederland. Dat is 1,53% van de 

nationale bevolking. 

De participatiegraad verschilt sterk per provincie. Noord-Brabant kent een relatief hoge 

participatiegraad van 1,82% (opgave NGF) in 2004 (43.720 golfers op 2,4 miljoen inwo

ners). De golfsport is sterk in ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn er jaarlijks ongeveer 

20.000 leden bij gekomen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich doorzet. Vol

gens prognoses van de NGF komt het aantal leden in 2010 op circa 325.000 en daarmee 

op een participatiegraad van 1,92%. 

Jaar Leden (NL) Inwoners (NL| Part.graad j 

2002 180.484 16.105.285 1,12* 

2003 200.338 16.192.572 1,23% 

2004 218.530 16.258.032 1,34% 

2005 252.500 16.425.020 1,53% 

2010 325.000 16.864.930 1,92% 

(bron: NGF en CBS) 

Uit berekening blijkt dat het aantal potentiële leden dat binnen een straal van 20 km 

van Princepeel woont, ruimschoots voldoet aan het ledental dat nodig is om een golf

baan te kunnen exploiteren. 

20 km 30 km I 

Inwonertal rekruteringsgebied (2007) 228.363 729.913 

Minus Helmond, Nijmegen en Venray - -265.445 

Potentiële leden (part.graad 1,82%) 4.156 8.453 

Concurrentie door overlapping gebied 

9-holes: golfbaan Uden -340 (75%) -450 (100%) 

18-holes: golfbaan Wijchen -450 (50%) -675 (75%) 

+18-holes: golfbaan Afferden -225 (25X) -450 (50%)-

36-holes + 9: golfbaan Groesbeek -560 (25%) -1.125(50%) 

9-holes: golfbaan St. Oedenrode -115 (25%) -225 (50%) 

Te verwachten vraag leden 2.466 5.528 

STARTNOTITIE MER-PROCEDURE - 30 - BV LANDBOUWONDERNEMING DE PRINCEPEEL 



5.2. REGIONALE AFSTEMMING. 
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Gemeente 20 km 30 km 

MUI en Sint-Hubert 11.111 11.111 

Landerd 14.706 14.706 

Grave 12.723 12.723 

Boekei 9.218 9.218 

Uden 40.001 40.001 

St. Anthonis 11.747 11.747 

Mook en Middelaar 7.979 7.979 

Cuijk 24.325 24.325 

Boxmeer 29.283 29.283 

Gemert-Bakel 27.816 27.816 

Veghel 18.233 (50%) 36.466 

Heumen 8.286 (50%) 16.572 

Bemheze 7.214 (25%) 28.857 

Gennep - 16.811 

Oss - 76.000 

Wijchen - 39.564 

Helmond - 84.299 

Nijmegen - 152.200 

Venray - 28.946 (75%) 

Bergen - 6.722 (50%) 

Deurne - 16.069 (50%) 

St. Oedenrode - 8.500 (50%) 

Schijndel - 11.710(50%) 

Totaal in 2003 222.642 711.625 

Totaal in 2007 (+2,57%) 228.363 729.913 

Aantal golfers (1,82%) 4.156 12.951 
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PLANVORMING 

DOELSTELLINGEN EN RANDVOORWAARDEN 

De doelstelling is om op 75 hectare een 27-holes golfbaan te verwezenlijken welke vol

doet aan de normen gesteld door de NGF en zal een A-status krijgen. Tevens zal er een 

9 holes par 3 aangelegd worden met lengtes die variëren van 60 tot 160 meter. 

De driving range zal een totale oppervlakte omvatten van 4,5 hectare. 

De Pitch Et putt baan zal onafhankelijk van een vaardigheidsniveau plek bieden aan gol

fers op korte holes van 30 tot 60 meter. Het paviljoen gaat gasten horecafaciliteiten 

bieden, een golfshop en een golf school. Bij uitwerking van de benodigde vergunningen 

zal inpasbaarheid in een zeer hoog vaandel staan , rekening houdend met de bouwstijl 

in de directe omgeving. 

De golfbaan mag maximaal voor de helft (fairways en semi-roughs) in een struweelvo-

gelgebied aangelegd worden. 

De aanleg binnen het dassenleefgebied zal gebaseerd worden op de uitkomsten van het 

onderzoek van Das en Boom. 

De aanduiding van de gewenste landschappelijke ontwikkeling in de gemeentelijke 

structuurvisiePlus vormt mede basis voor de ruimtelijke inrichting van de golfbaan. 
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6.2. STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN. 

• Het Landgoed dient een herkenbare entree te krijgen bij de ingang van de golf- en 

countryclub. 

• Op het landgoed dient het landhuis een centrale positie te krijgen. 

• Onderling zouden de verschillende bebouwingsensembles (landhuis, spelershome 

golfclub) een relatie moeten hebben. 

• Nieuwe functies dienen in bestaande gebouwen of in de buurt van bestaande be

bouwing een plaats te krijgen. 

• Publiekstrekkende functies dienen gemakkelijk bereikbaar te zijn. 

• Permanente parkeerterreinen dienen landschappelijk ingepast te worden. 

• Creëren van een netwerk van langzaamverkeersroutes die aansluiten op de omge

ving. 
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6.3. LANDSCHAPPELIJKE RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN. 

• De groenstructuren van het nieuwe landgoed dienen in verhouding te zijn met de 

grootschaligheid van het landschap. 

• Behouden/ontwikkelen van bestaande waterstructuren. 

• Bestaande waardevolle groenstructuren (lanen, houtwallen) behouden. 

• Aandacht voor cultuurhistorisch waardevolle laanstructuren (onderhoud, verjongen, 

aanplanten). 

Grootschaligheid, openheid landschap 

Kleinschaligheid, beslotenheid landgoed 
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Bijlage 1: 

Enkele bijzondere recreatievormen in het buitengebied (uit: "Brabant in Balans", streekplan Noord-Brabant 2002) 

Golfbanen 

Voor de ruimtelijke beoordeling van golfbanen wordt uitgegaan van banen van achttien holes, ook al wil de initia
tiefnemer slechts een baan van negen holes. Daarvan wijken we pas af als de uitbreiding tot achttien holes fysiek 
uitgesloten moet worden geacht door de aanwezigheid van bebouwing, infrastructuur of oppervlaktewater. Deze be
nadering voorkomt problemen bij verzoeken tot uitbreiding, die in de praktijk regelmatig volgen, nadat een baan 
van negen holes is gerealiseerd. 

Nieuwe golfbanen worden bij voorkeur aangelegd in de stedelijke regio's. Ook in de landelijke regio's zijn nieuwe golf
banen toegestaan, mits ze aansluiten bij een bebouwde kern of een recreatiepark. 

Een nieuwe golfbaan mag voor hoogstens de helft worden aangelegd in de GHS-landbouw, subzone leefgebied stru
weelvogels. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
a) de aantasting van de natuur- en landschapswaarden wordt tot het minimum beperkt en gecompenseerd, met 

inachtneming van de eisen die zijn genoemd in paragraaf 3.4.5; 
b) de bebouwing en de parkeervoorzieningen blijven zoveel mogelijk buiten het leefgebied voor de 

struweelvogels; 
c) de golfbaan wordt zodanig ingericht dat er, afgezien van de natuurcompensatie, nieuwe natuur ontstaat op 

een oppervlakte, die ten minste even groot is als de oppervlakte die specifiek voor de sport is bestemd, 
inclusief gebouwen, en parkeervoorzieningen. 

Een nieuwe golfbaan mag in haar geheel worden aangelegd in de AHS-landschap, subzones RNLE-landschapsdeel en 
waterpotentiegebied, mits zjj zodanig wordt ingericht dat er nieuwe natuur ontstaat op een oppervlakte, die ten 
minste even groot is als de oppervlakte die specifiek voor de sport is bestemd, inclusief gebouwen en parkeervoor
zieningen. 

Bij de aanleg van een nieuwe golfbaan worden de op het terrein aanwezige ecologische verbindingszones zoveel mogelijk 
ontzien. Ecologische verbindingszones kunnen echter wel goed samengaan met een nieuwe golfbaan. 

De aanleg van een nieuwe golfbaan is niet toegestaan in de GHS-natuur, in de GHS-landbouw, subzones leefgebied 
kwetsbare soorten en natuurontwikkelingsgebied, en in de AHS-landschap, subzone leefgebied dassen. 

Een bestaande golfbaan mag worden uitgebreid in de GHS-landbouw, subzone leefgebied struweelvogels. Hierbij 
gelden de volgende voorwaarden: 
a) de aantasting van de natuur- en landschapswaarden wordt tot het minimum beperkt en gecompenseerd met 

inachtneming van de eisen die zijn genoemd in paragraaf 3.4.5; 
b) de ruimte waarmee de golfbaan wordt uitgebreid, wordt zodanig ingericht dat er, afgezien van de 

natuurcompensatie, nieuwe natuur ontstaat op een oppervlakte, die ten minste even groot is als de 
oppervlakte die specifiek voor de sport is bestemd, inclusief gebouwen en parkeervoorzieningen. 

Een bestaande golfbaan mag worden uitgebreid in de AHS-landschap, subzone leefgebied dassen. Hierbij gelden de 
volgende voorwaarden: 
a) het terrein als geheel moet voor meer dan de helft buiten het leefgebied voor de dassen komen te liggen; 
b) de aantasting van de natuur- en landschapswaarden wordt tot het minimum beperkt en gecompenseerd met in 

achtneming van de eisen die zijn genoemd in paragraaf 3.4.5. 

Een bestaande golfbaan mag worden uitgebreid in de AHS-landsehap, subzones RNLE-landsehapsdeel en waterpoten
tiegebied, mits de ruimte waarmee de golfbaan wordt uitgebreid zodanig wordt ingericht dat er nieuwe natuur ont
staat op een oppervlakte, die ten minste even groot is als de oppervlakte die specifiek voor de sport is bestemd, in
clusief gebouwen en parkeervoorzieningen. 

Bij de uitbreiding van een bestaande golfbaan worden de op het uitbreidingsterrein aanwezige ecologische verbin
dingszones zoveel mogelijk ontzien. Ecologische verbindingszones kunnen echter wel goed samengaan met een uit
breiding van een golfbaan. 

Uitbreiding van een bestaande golfbaan is niet toegestaan in de GHS-natuur en in de GHS-landbouw, subzones leefgebied 
kwetsbare soorten en natuurontwikkelingsgebied. 
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Plannen voor een nieuwe golfbaan of voor relevante uitbreidingen moeten worden beoordeeld aan de hand van een 
milieu-effectrapport of, wanneer dit wettel i jk niet vereist is, een vergelijkbaar onderzoeksrapport. 

Waar mogelijk wordt de aanleg of uitbreiding van golfterreinen gecombineerd met de aanleg van openbare voorzieningen 
voor wandelen, fietsen, bewegingsrecreatie en dergelijke. 
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