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O. Inleiding 

In wat volgt wordt dieper ingegaan op de principes uit het Vlaams Golfmemorandum 
van 23 juni 2003, de algemene principes voor de aanleg van nieuwe multifunctionele 
zones voor niet lawaaierige buitensporten, de behoeftestudie Golfsport in Vlaanderen en 
finaal de afwegingsprocedure voor nieuwe type III golfterreinen. 

Wat betreft de voorstellen voor uitbreidingen van bestaande terreinen en nieuwe type III 
terreinen is het belangrijk het volgende te onderlijnen. Er dient een duidelijk onderscheid 
gemaakt te worden tussen het beslissingsmoment voor de verschillende dossiers en 
het onderzoeksmoment. We bevinden ons in de onderzoeksfase. 

Een beslissing over een dossier kan pas getroffen worden nadat het door de technische 
werkgroep onderzocht werd, onder andere in functie van de checklist afwegingscriteria 
zoals in deze nota werd opgenomen. De technische werkgroep zal een advies 
overmaken aan de ministers van Sport en Ruimtelijke Ordening. Dit advies zal dan op 
IKW1s besproken worden en in functie hiervan kan een dossier aan de Vlaamse regering 
voor beslissing voorgelegd worden. 

Tevens moeten op het moment dat er een beslissing genomen wordt door de Vlaamse 
regering volgende zaken duidelijk zijn : 

- De stand van zaken van de uitvoering van het eerste golfmemorandum (onder 
andere inzake de eco-convenanten) alsmede de ruimtebalans voor golf voor alle 
types; 

- De totale ruimtebehoefte voor de sector recreatie, sport en toerisme; 
- Er wordt onderzocht indien er afwijkingsmogelijkheden zijn op het principe dat 

golfterreinen per definitie worden aangeduid als golfterrein; 
- De relatie met het RSV en met de 1000 ha extra voor sport en recreatie; 
- De relatie met het opvolgingsdocument van het huidige RSV 

De afweging van een aanvraag voor de aanleg van een uitbreiding naar of het realiseren 
van een nieuwe multifunctionele zone voor niet-lawaaierige buitensporten type III 
gebeurt door de technische werkgroep op Vlaams niveau. 

De technische werkgroep bestaat uit telkens 1 vertegenwoordiger van: Kabinet Sport, 
Kabinet Ruimtelijke Ordening, Afdeling Ruimtelijke Planning, Toerisme Vlaanderen, 
Vlaamse Sport Federatie, Agentschap Natuur & Bos, BLOSO, het departement 
Landbouw, Natuurpunt Vlaanderen, de Boerenbond, de Vlaamse Golffederatie en een 
afgevaardigde van de betrokken gemeente. Het voorzitterschap wordt waargenomen 
door Bloso. 
De technische werkgroep zal de voorgestelde projecten adviseren onder andere aan de 
hand van de opgestelde checklist. Aanvragen dienen ten minste 30 dagen vóór de 
evaluatievergadering overgemaakt te worden aan de technische werkgroep. 
De technische werkgroep zal een advies overmaken aan de ministers van Sport en 
Ruimtelijke Ordening. Dit advies zal dan verder besproken worden en in functie hiervan 
kan een dossier aan de Vlaamse regering voorgelegd worden. 
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1. Principes Vlaams Golfmemorandum 

In dit eerste hoofdstuk wordt, na een korte historiek van het Vlaams Golfmemorandum, 
dieper ingegaan op de definities inzake golfstructuren en de subsidiaire 
bevoegdheidsverdeling over de drie planningsniveaus. 

1.1. Alaemeen 

Op 20 juni 2003 keurde de Vlaamse regering het Vlaams Golfmemorandum goed. Hierin 
werd naast een ontwikkelingskader voor bestaande terreinen, tevens een 
ontwikkelingskader aangereikt voor nieuwe multifunctionele zones voor niet lawaaierige 
buitensporten. 

Daarnaast werd in opdracht van de Vlaamse minister van Sport een behoefteanalyse 
uitgevoerd naar nieuwe terreinen ('behoefteonderzoek golfsport in Vlaanderen' - West- 
Vlaams Economisch Studiebureau (WES) - 2004). Elementen uit deze studie worden in 
deze nota opgenomen. 

Finaal werd op de Vlaamse regering van 4 februari 2005 beslist om de Vlaamse 
minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, te 
gelasten in overleg met de Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening naar 
analogie met de gemotoriseerde sporten een nota aan de Vlaamse regering voor te 
bereiden rond de ruimtelijke behoeften van de golfsport waarin een spreidingstabel voor 
golfterreinen van het type III is opgenomen. 

1.2. Definities inzake aolfstructuren 

Golf kan beoefend worden op verschillende types van golfinfrastructuren. Gezien deze 
infrastructuren sterk differentiëren qua karakter, vooral in ruimtebeslag (oppervlakte) 
hebben ze niet dezelfde effecten op ruimtelijk niveau. Internationaal kunnen drie types 
golfinfrastructuur onderscheiden worden: 

- Golfschool (met of zonder een beperkt aantal holes) (Type I) 

Een project voor een golfschool wordt gezien zijn beperkte oppervlakte als een 
zachte, laag-dynamische vorm van recreatie gedefinieerd. 
Projecten voor golfscholen (driving range en oefenstations) kunnen maximaal een 
oppervlakte hebben van 5 ha. Een golfschool in combinatie met een beperkt aantal 
oefenholes (zoals bv. Pitch en put holes' (pp.))heeft maximaal een oppervlakte van 8 
ha. 
Kleine golfstructuren zijn uitermate geschikt om op een laagdrempelige wijze kennis 
te maken met de golfsport. Omwille van de relatief beperkte investeringskost van de 
golfschool kan de tarifering voor het publiek laag blijven. De "golfscholen " zijn ook 
zeer geschikt voor initiaties van jeugdgroepen en verenigingen. Zelfs een kleine 
golfschool is of kan een ideale buffer tegen voortschrijdende verstedelijking zijn. 

'Pp-holes' zijn holes met een maximale lengte van 100m en worden zo genoemd omdat er 
slechts twee golfslagen voor nodig zijn nl. de 'pitch' en de 'put'. Dit is een ideaal 
terrein om een eerste golfervaring op te doen. 
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- 9-holes' banen (Type II) 

Dit type van golfinfrastructuur omvat 9 volwaardige holes met een internationaal 
bepaalde minimum speellengte van 1850 m en een oppervlakte groter dan 8 ha en 
kleiner dan 40 ha. Type Il-golfterreinen kennen een zekere recreatieve dynamiek. 
Ook dit type kan bijdragen tot het behoud enlof de versterking van een groene open 
ruimte op lange termijn. Deze vorm van recreatie genereert relatief beperkte hinder 
voor omringende ruimtelijke functies en is daardoor ook uiterst geschikt, mits de 
nodige ruimte voorzien is, voor diverse vormen van medegebruik (zoals wandelen, 
vissen, natuurontwikkeling- en beleving, . . .). 

- '18-holes' en groter (Type III) 

Zoals in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd bepaald, is onder andere door 
de omvangrijke oppervlakte, een golfterrein type III een hoog-dynamische vorm van 
recreatie. De totale oppervlakte die wordt ingenomen door een 'klassieke' 18 holes 
baan bedraagt ca. 40-70 ha. De totale oppervlakte die wordt ingenomen door een 
'klassieke' 18 holes baan is als volgt : (voor een 9 holes baan kunnen deze cijfers 
gedeeld worden door 2) : 

afslagzones ('tees1) ca. 1 ha 
'greens' ca. 1 ha 
'fairways' (+ 'semi-roughs') ca. 12.5 ha 
'rough' ca. 12 ha 
'practice' ('driving range', 'puttingreen') ca. 3 ha 
parking + gebouwen ca. 0.5 ha 
zones buiten het spel en roughs ca. 10-40 ha 

totaal ca. 40-70 ha 

Het ruimtebeslag van de bespeelde zones ligt voor een 18 holes baan relatief 
vast. De onbespeelde zones zijn daarentegen variabel qua oppervlakte. 

In Vlaanderen kan men stellen dat de banen gemiddeld 60 ha groot zijn en een 
belangrijke zone 'buiten spel' en 'roughs' omvatten. Deze zones 'buiten spel' en 
'roughs' lenen zich voor natuurontwikkeling enlof recreatief medegebruik. 

Voor de bestaande en nieuwe terreinen zullen de afslagzones ('tees'), de 
'greens', de 'fairways (+ 'semi-roughs'), de 'practice' ('driving range', 
'puttingreen') en de parkings en gebouwen in functie van de golf in de RUP's 
worden opgenomen als 'golfzone'. 
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1.3. Subsidiaire bevoeadheidsverdelina over drie ~lanninasniveaus 

Voor de bevoegdheidsverdeling tussen Vlaams gewest, provincie en gemeente wat 
betreft de ruimtelijke afweging van nieuwe golfterreinen waar de planningsprocessen 
nog voor moeten worden opgestart, wordt het volgende voorgesteld: 

s Type l: projecten voor golfscholen kunnen maximum een oppervlakte hebben van 5 
ha. Een golfschool in combinatie met een beperkt aantal holes (tot en met 6 holes of 
tem 9 pitch en put holes) heeft maximaal een oppervlakte van 8 ha: De ruimtelijke 
afweging gebeurt op provinciaal niveau waarna het initiatief tot opstellen van een 
RUP op gemeentelijk niveau kan plaatsvinden. Voor gebieden die aangeduid zijn 
als zone van primair toeristisch recreatief belang kan zowel de afweging als het 
initiatief tot opstellen van een RUP voor de golfschool op gemeentelijk niveau 
gebeuren. 

Type I!: golfterreinen met maximaal 9 holes en met een oppetvlakte groter dan 8 ha 
en kleiner dan 40 ha : afbakening en beoordeling op provinciaal niveau. 

Type III : 
a) golfterreinen met meer dan 9 holes / of minder dan 9 holes en met een 
oppervlakte vanaf 40 ha : afbakening en beoordeling op Vlaams niveau 
b) golfterreinen van het type II die gelegen zijn in een gebied van gewestelijk belang 
volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
c) speciale beschermingszones en overstromingsgebieden die zijn afgebakend in 
stroomgebiedbeheersplannen of bekkenbeheersplannen 
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2. Algemene principes nieuwe multifunctionele zones voor niet lawaaierige 
buiten sporten 

In een tweede hoofdstuk worden een aantal algemene principes voor de invulling van 
nieuwe multifunctionele zones voor niet lawaaierige sporten uit de doeken gedaan. 
Concreet gaat het over de multifunctionaliteit van terreinen, de belang van eco- 
golfterreinen, de nood aan democratisering van de golfsport, de verschillende 
exploitatievormen en finaal de tewerkstelling. 

2.1 Multifunctionaliteit 

Gezien de Vlaamse ruimte schaars is en er vanuit diverse sectoren aanspraak wordt 
gemaakt op deze ruimte, moet op een duurzame manier met de gebieden 
omgesprongen worden. Dit betekent dat nieuwe terreinen op een weloverwogen manier 
en in het kader van het zorgvuldig ruimtegebruik moeten worden geconcipieerd, waarbij 
tevens verschillende functies worden verweven. Specifieke aandacht dient zeker te gaan 
naar het recreatief medegebruik van de golfterreinen, alhoewel ook andere vormen van 
medegebruik kunnen overwogen worden. Het is aangewezen dat nieuwe terreinen voor 
niet-lawaaierige buitensporten steeds multifunctioneel worden ingevuld. 

Vele clubs organiseren reeds allerlei sociale activiteiten naast het beleven van de 
golfsport, maar richten zich hierbij vooral naar het eigen ledenbestand. Volgens het 
Vlaams Golfmemorandum bestaat de maatschappelijke rol er ondermeer ook in om ook 
recreatief medegebruik van de golfterreinen voor niet leden te voorzien. Mogelijkheden 
zijn: wandelwegen, fietspaden, paden voor paardrijden, visvijvers, surfen/zeilen, 
ligweide, zitbanken (rustpunt), petanque, tennis ,... Op een aantal bestaande 
golfterreinen werden er in dit kader reeds inspanningen geleverd (vb. Winge 
(wandelweg), Rinkven (Wandelweg), Millennium (wandelen, paarden, ligweide, surfen), 
Postel (wandelweg), Oudenaarde (vissen, wandelweg) ,... 

Een voorwaarde is dat deze multifunctionele zones voor niet-lawaaierige sporten niet 
interfereren met het golfspel (te bepalen via een inrichtings- en beheersplan2). Ook naar 
onderhoudskosten dienen er afspraken gemaakt te worden. Vanwege de specifieke 
veiligheidsrisico's is (vrij toegankelijk) actief recreatief medegebruik niet makkelijk 
verenigbaar met de golfsport. Toch zijn er bestaande clubs die er in slagen om continu 
medegebruik te voorzien en langdurig samen te werken met andere lokale verenigingen. 
Het is evident dat hiervoor ook ruimte dient aanwezig te zijn. Bij een nieuw initiatief dient 
van bij de aanvang van het project rekening te worden gehouden met multifunctionaliteit. 

Recreatief medegebruik gebeurt best op een zodanige manier dat de veiligheid 
gewaarborgd is. Meest optimaal is het in te passen vanaf de planningsfase. 

De nodige ruimte moet beschikbaar gesteld worden om ook medegebruik tussen de 
holes mogelijk te maken (indien dit ruimtelijk mogelijk is). 

Het Vlaams golfmemorandum (2003) geeft de inhoud van dergelijk inrichtings- of beheersplan weer: 'Bij het inrichten 
van dergelijke terreinen moet aandacht besteed worden aan veiligheid, landschapsbepalende groenstructuur, 
beleefbaarheidswaarde, functionele scheiding, de relatie met het omgevende landschap, het reli@[ . . . Een belangrijke 
randvoonvaarde voor de multifunctionele invulling zal de complementariteit zijn van andere niet-lawaaierige buitensporten 
ten aanzien van de golfsport. In elk geval mag door de meervoudige invulling het golfen niet in het gedrang worden 
gebracht. Deze meervoudige invulling mag ook niet ten koste gaan van de afionderlijke recreatieactiviteiten. Het lijkt dan 
ook aangewezen om beroep te doen op een inrichtings- en beheerplan, waar deze gebundelde taakstelling in wordt 
verduidelijkt.' 
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Uit de studie 'behoefteonderzoek golfsport in Vlaanderen' van het West-Vlaams 
Economisch Studiebureau (WES-2004) blijkt duidelijk dat dit medegebruik aan 
voorwaarden is gebonden : 

- een voldoende minimale oppervlakte (veiligheidsmarges dienen ingebouwd te 
worden) 

- wanneer de ruimte binnen het terrein niet voldoende is kan recreatief medegebruik 
ook rond het golfterrein voorzien worden 

- een functionele scheiding tussen de verschillende activiteiten door o.a. een 
groenscherm 

- de meervoudige invulling mag niet ten koste gaan van de afzonderlijke 
recreatieactiviteiten. 
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Analoog aan de visie in het buitenland (Engeland, Schotland, Zweden, ...) en deze uit 
het Vlaams Golfmemorandum is het aangewezen dat nieuwe terreinen voldoen aan het 
concept van 'eco-golfterreinen'. Golf blijft echter de hoofdfunctie. 

In de mate van het mogelijke worden deze terreinen (zowel spelzones als zones buiten 
spel) beheerd volgens de best beschikbare technieken om de meest milieu- en 
natuurvriendelijke resultaten te bereiken. 

Het Vlaams Golfmemorandum heeft wat betreft eco-golfterreinen een aantal principes 
aangegeven die nageleefd moeten worden. Het betreft: 

deelname aan de formule 'eco-convenant': het eco-convenant is een 
milieubeheersovereenkomst, waarbij de club in aanmerking komt om een publieke 
erkenning te krijgen en haar milieubeleid kenbaar te maken; het erkenningsproces 
bestaat uit twee stappen: 

registratie: invullen deelnameformulier, opstellen milieubeleidsverklaring, oprichting 
eco-convenantteam en start opmaak milieubeheerplan (bevat twee luiken: 
beschrijving bestaande toestand en actieplan naar de toekomst), 
Vlaamse erkenning: milieubeheerplan volledig uitgewerkt en start van 
implementatie, uitvoering interne audit naar de resultaten en werking van het 
milieubeheerplan; 

opstart lokale begeleidingscommissie. 

De Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) heeft binnen haar "Golf en Milieu9'- programma, 
geïnspireerd op het Europese 'Committed to Green" concept, het principe van een 
'ecogolf' verder uitgediept: 

Vooreerst dient duidelijk te worden afgebakend welke lading wordt gedekt door de vlag 
van de term 'eco-golfterrein'. Zoals uit het woord zelf zou kunnen worden afgeleid ligt de 
nadruk ongetwijfeld op het ecologische aspect. Dit blijkt ook duidelijk uit het Vlaams 
Golfmemorandum waarin de thema's die in het milieubeheerplan aan bod moeten 
komen worden opgesomd: instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuur, het 
natuurlijk milieu en landschapswaarden, aandacht voor integraal waterbeheer, 
grasbeheer, afvalbeheer, energiebeheer en het ruimere thema educatie en 
communicatie. Ook de richtlijnen van de VVG voor het opstellen van een 
milieubeheerplan bevatten deze thema's. 
Elders in het Vlaams Golfmemorandum wordt gesteld dat in het actieplan van het 
milieubeheerplan specifieke aandacht dient te gaan naar het tewerkstellen van 
laaggeschoolden. Onder het sociale aspect ressorteert bijvoorbeeld ook het recreatief 
medegebruik van golfterreinen, evenals de mate waarin golfclubs toegankelijk zijn voor 
geïnteresseerde golfspelers aan democratische prijzen en maatschappelijk geïntegreerd 
zijn. Recreatief medegebruik moet hierbij vooral ruimer gezien worden dan de 
activiteiten die veel bestaande golfclubs organiseren voor hun leden naast het golfen 
zelf. 
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Hierdoor komen we eerder terecht bij het duurzaamheidsprincipe. Duurzaam 
ondernemen betekent dat de balans tussen maatschappelijke aspecten (people), 
economische aspecten (profit) en ecologische aspecten (planet) in evenwicht is. 
Golfterreinen die worden uitgebaat volgens het principe van duurzame ontwikkeling 
besteden dan ook een evenwichtige aandacht aan economische, ecologische en 
sociaal-maatschappelijke aspecten. We kunnen dan ook stellen dat 'eco-golfterreinen' 
terreinen zijn die worden uitgebaat volgens dit duurzaamheidsprincipe. 

In de "Wegwijzer tot erkenning als 'ecogolf"' (WES, in opdracht van de VVG 2005) wordt 
de focus gericht op de ecologische en maatschappelijke aspecten die komen kijken bij 
de exploitatie van een golfterrein. 

Vertrekkende van deze brede betekenis zijn er dus meerdere betrokken partijen. De 
Vlaamse Vereniging voor Golf als initiatiefnemer van het programma, de bestaande én 
nieuw aan te leggen golfclubs als doelgroep, de golfspelers als direct betrokkenen van 
eventuele maatregelen die een golfclub neemt in het kader van eco-golf, de beheerders 
en werknemers van de golfclubs als uitvoerders en dragers van het principe en tot slot 
alle betrokken derde partijen, met name zij die op één of andere wijze interesse hebben 
in of betrokken zijn bij de activiteiten van de golfclub. Een bijzondere groep vormt deze 
van de golfarchitecten. Golfterreinen worden uitgetekend en ontworpen door golf- 
architecten. Ook hier zien we terecht steeds meer aandacht voor het leefmilieu en 
natuurgedachtegoed, en het belang dat een golfterrein kan hebben als verlengstuk van 
natuur. 
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2.3. Democratiserina van de aolfs~ort 

2.3.1 Definitie democratisch golfterrein 

Een belangrijk uitgangspunt naar de toekomst toe vormt de democratisering van de 
golfsport. 

De Vlaamse regering dringt er op aan om de helft van alle nieuw aan te leggen terreinen 
te voorzien als zogenaamde 'democratische golfterreinen'. Waar relevant zullen we dit 
opnemen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Onder democratische golfterreinen verstaat men dat : 
- er geen instapprocedure (noch instapgelden) voor nieuwe golfers wordt 

voorgeschreven; 
- er een voor iedereen betaalbaar jaarabonnementsgeld wordt gehanteerd (richtcijfer 

maximaal € 1.000, indexeerbaar) 
- er een uitgebouwde jeugdwerking moet zijn 
- er de mogelijkheid moet bestaan om op basis van 'greenfee' (pay-and-play) 

bezoekers te ontvangen en 
- er golfles wordt gegeven. 

2.3.2 'Vrije golfer' 

Om een evenwicht te vinden tussen het beperkt aanbod aan golfterreinen en de grote 
vraag naar terreinen, is er de laatste jaren een nieuwe categorie golfers ontstaan (in 
Nederland, Frankrijk, Duitsland). 

Met name de niet clubgebonden golfer of de zgn. "Vrije golfer". Deze golfer heeft een 
federatiekaart maar is niet aangesloten bij een club en kan op verschillende terreinen als 
bezoeker (greenfee) gaan spelen. 

In Vlaanderen en België dient een golfer tot op heden aangesloten te zijn bij een club 
vooraleer een federatiekaart kan aangekocht worden. 

Op Vlaams niveau stelt men zich de vraag of ook in Vlaanderen deze mogelijkheid moet 
aangeboden worden aangezien één van de doelstellingen van het sportbeleid is zoveel 
mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk te laten sporten op ieders 
prestatieniveau, in kwaliteitsvolle omstandigheden en dit met uitdrukkelijke vrijwaring 
van de integriteit van de golfsport. 
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Positieve elementen bij het hanteren van het principe van de vrije golfer zijn : 
- de democratisering; 
- geen instapdrempel aangezien een lidmaatschap bij een club niet hoeft 
- interessant voor jeugdspelers 
- het principe kan onderbeztting op daluren opvullen 
- interessant indien een golfer weinig speelt 

Negatieve elementen zijn : 
- een vrije golfer heeft meestal een sportief laag niveau 
- een vrije golfer heeft minder kennis van de regels 
- een vrije golfer creëert traag spel 
- een vrije golfer verhoogt de terreinbezetting 
- er zijn onduidelijkheden over het handicap -beheer (door wie, hoe,. . .?) 
- er is geen controle-orgaan 
- clubs hebben slechts bestaanzekerheid door het lidgeld van vaste leden. Hoe kleiner 

deze basis wordt hoe groter het lidgeld dat deze leden moeten betalen. 

Concluderend kan gesteld worden dat vrije golfers pas haalbaar zijn wanneer er meer 
diversiteit is in het aanbod van golfterreinen qua exploitatievorm (zie ook 2.4). 

Van zodra dit aanbod gegarandeerd kan worden (d.i. wanneer per provincie er één type 
III terrein bestaat dat kan aangeduid worden als pps enlof publiek - zie 2.4.) dienen in 
de schoot van de VVG oplossingen gecreëerd te zijn om, in overeenstemming met het 
buitenland, de sportieve minpunten op te lossen. 
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Een ander fundamenteel uitgangspunt voor nieuwe golfterreinen betreft het streven naar 
verschillende exploitatievormen. Tevens dienen alle nieuwe terreinen de principes zoals 
deze vermeld werden onder 2.3. te hanteren. 

Een golfterrein kan 3 exploitatievormen hebben: 

e Privé terreinen: 

Privé terreinen zijn eigendom en worden geëxploiteerd door privé-personen. De club 
wordt gevormd door de leden. Bezoekers (lid van een andere golfclub) kunnen hier 
terecht na het betalen van een 'greenfee'. (voorbeelden : Kapellen, Schilde, 
Oudenaarde, Latem, Itterbeek, Kampenhout, Melsbroek, . . .. 

e Publiek-private samenwerkingsvormen (PPS) : 

Publiek-private samenwerking waarbij een overheid instaat voor de gronden en 
gebouwen en de uitbating gebeurt door privé. Hierdoor is het mogelijk om instapgelden 
te vermijden en alleen te werken met lidgelden (of jaarabonnementen). Bezoekers (lid 
van een andere golfclub) kunnen hier terecht na het betalen van een 'greenfee'. 
(voorbeelden : Paal-Beringen, Bornem, Brasschaat open,. . .). 

e Publieke terreinen : 

Bij publieke terreinen gebeurt het aanleggen van de banen en de infrastructuur, alsmede 
de uitbating door een overheid waardoor instapgelden en lidgelden verdwijnen. Het 
principe van 'Pay-and Play' wordt hierbij gehanteerd. Er bestaat ook de mogelijkheid om 
een abonnement te kopen. Ledenwerving gebeurt hier niet, iedereen is bezoeker. 
(bijvoorbeeld Wachtebeke). 

2.5 Tewerkstellinq 

Een Type III golfterrein tot 35 FTE arbeidsplaatsen opleveren nl. : 
Manager: 1 
Administratieve bediendes: 2.5 
lesgevers: 3 a 4  
onderhoudspersoneel & caddiemasters 
(bewaarders golfmateriaal): 3 
onderhoudspersoneel gebouwen: 1 
werknemer golfshop: 1,5 
werknemers horeca & clubhouse: 15 
werknemers onderhoud golfterrein: 7 

Het merendeel van deze arbeidsplaatsen (tot 20) kunnen worden ingevuld door 
laaggeschoolden. 
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3. Behoeftestudie ciolfsport in Vlaanderen 

Voor dit luik steunen we op de studie "behoefteonderzoek golfsport in Vlaanderen' - 
West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) - 2004"; Voor het eerst werd hierin 
onafhankelijk vastgesteld, onder begeleiding de stuurgroep waar naast de sportsector 
(BLOSO, golffederatie) ook de administratie (ARP, Jeugd en Sport) en de milieusector 
(Natuurpunt) vertegenwoordigd waren, dat een behoefte aan bijkomende terreinen 
bestaat. 

Om de behoefte aan terreinen te bepalen is de studie uitgegaan van de capaciteit bij de 
meest ideale exploitatie van een terrein. De berekening is gebaseerd op de hypotheses 
dat 24 personen per uur hun spelronde kunnen aanvatten, dat er een maximaal aantal 
uren per dag wordt gegolft in functie van de seizoenen doorheen het jaar, dat er 350 
openingsdagen per jaar zijn en dat een spelronde op een terrein met een 18 holes- 
parcours vier uren in beslag neemt. 

Rekening houdend met bovenstaande hypotheses heeft een terrein met een 18 holes- 
parcours 54.600 spelronden op jaarbasis en 7.800 op zondagen. 

In Vlaanderen zijn er 48 clubs en 27900 golfers (of één 18-holes baan per 250.000 
inwoners). Ten vergelijking : Nederland telt 260.000 golfers en één 18-holes baan per 
100.000 inwoners). 

Bij de bepaling van het benodigde aantal terreinen houden wij rekening met de 
aanwezigheid van deze terreinen en hun totale capaciteit van circa 2.596.000 
spelronden per jaar. Voor de zondagen komt dit neer op ongeveer 371 .O00 spelronden 
op jaarbasis. Deze aantallen worden in mindering gebracht van de behoefte aan 
terreinen. 

Wij onderstrepen dat alle berekeningen gebeuren in termen van verwacht aantal 
spelronden gesteld tegenover een theoretische capaciteit uitgedrukt in aantal 
spelronden. Wij werken dus niet in aantal leden noch in oppervlakte. Een gevolg van 
deze redenering is dat wij ervan uitgaan dat een golfterrein maximaal wordt 
opengesteld. Uit diverse gesprekken blijkt dat een volledige bezetting van 100% voor 
een golfterrein moeilijk haalbaar is. Een bezetting van ongeveer 80% wordt als een 
goede rendabele bezetting aangegeven. Verder wordt steunende op de studie 
geopteerd voor de behoefteberekening met een gewenste verhouding 40% capaciteit op 
terreinen van 9 holes-parcours en 60% op terreinen van 18 holes-parcours. 

Finaal bepaalt de studie de behoefte in functie van een minimum-, meest waarschijnlijke 
en maximumhypothese qua aantal beoefenaars, een egale spreiding over de week en 
een volledige bezetting op een piekdag, namelijk de zondag. 

Bij de verdere bespreking hebben wij vooral oog voor het jaar 201 5, aangezien men 
kan merken dat er een stijging is in de behoefte aan extra terreinen naar dit jaar toe. Dit 
is het gevolg van de veronderstelde continue groei van het aantal golfspelers in 
Vlaanderen tot in 201 5. 
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Figuur 1 : verwachte evolutie van de participatiegraad in Vlaanderen tot 2015 (WES) 

De studie begroot, op basis van bevragingen, het verwacht aantal golfers tegen 201 5 in 
een minimum, meest waarschijnlijk en maximum hypothese: 

3.2. Uitbreidina bestaande terreinen / biikomende t v ~ e  III terreinen 

Minimum 
Meest waarschijnlijk 
Maximum 

Gezien de in het Vlaams Golfmemorandum opgenomen subsidiariteitprincipe, zal deze 
nota zich beperken tot uitbreidingen van bestaande golfterreinen en nieuwe type III- 
terreinen, welke een Vlaamse taakstelling zijn. 

201 5 
43 400 
53 200 
63 O00 

Om een behoefte tegen 2008 in te vullen dienen, gezien de doorlooptijd voor de 
vergunningsaanvraag en het aanleggen van golfterreinen zelf, de projecten nu gekend 
te zijn en een zekere graad van concretisering kennen.. 

(bron : WES) 

Wel dient er afstemming gezocht te worden met de afbakening van de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de buitengebiedregio's (indien relevant). 

In een tweede orde kan de behoefte voor bijkomende golfterreinen ingebracht worden in 
de procedure van de herziening van het RSV (nieuw RSV) als element voor afweging in 
relatie tot de ruimtebalans van het nieuwe RSV. 



g; 
l,&, 

-,J&&+ Nieuwe multifunctionele zones voor niet lawaaierige buitensporten 

4. Afweciincisprocedure 

4.1 Technische werkaroep en procedure 

De afweging van de geselecteerde voorstellen voor aanleg van een nieuwe 
multifunctionele zone voor niet-lawaaierige buitensport zoals een golfterrein type III 
gebeurt door de technische werkgroep op Vlaams niveau. 

De technische werkgroep bestaat uit telkens 1 vertegenwoordiger van: Kabinet Sport, 
Kabinet Ruimtelijke Ordening, Afdeling Ruimtelijke Planning, Toerisme Vlaanderen, 
Vlaamse Sport Federatie, Agentschap Natuur & Bos, BLOSO, het departement 
Landbouw, Natuurpunt Vlaanderen, de Boerenbond, de Vlaamse Golffederatie en een 
afgevaardigde van de betrokken gemeente. Het voorzitterschap wordt waargenomen 
door Bloso. 

De technische werkgroep zal de voorgestelde projecten evalueren aan de hand van de 
opgestelde checklist. Aanvragen dienen ten minste 30 dagen vóór de 
evaluatievergadering overgemaakt te worden aan de technische werkgroep. 

De adviezen van de technische werkgroep zullen voorgelegd worden door de Vlaamse 
regering. 

Op basis van het door de technische werkgroep uitgebracht advies met positieve en 
negatieve elementen wordt er door de Vlaamse regering een beslissing genomen. 
Hierna kan dan indien relevant door ARP de GRUP procedure opgestart worden. Wat dit 
laatste betreft dient dit (waar van toepassing) te gebeuren in het kader van het 
operationeel uitvoeringsprogramma voor het betreffende buitengebied 

Wanneer de technische werkgroep op basis van de beperkende en randvoorwaarde 
stellende criteria oordeelt dat het dossier nog niet aan de Vlaamse regering voor 
beslissing kan voorgelegd worden, kunnen de indieners van het dossier aanpassingen 
doorvoeren en opnieuw een aanvraag voor dezelfde locatie indienen. 

Wanneer de technische werkgroep een negatief advies uitbrengt op basis van één van 
de uitsluitingcriteria, is deze beslissing definitief. 

4.2 Beschrijvinq van de bestaande toestand en ~lanninqscontext 

Elke initiatiefnemer dient een beschrijving over te maken van de bestaande (feitelijke) 
toestand van het potentiële golfterrein (projectgebied) en omgeving (studiegebied). 
Deze analyse van de bestaande toestand beschrijft minstens alle elementen die gekend 
moeten zijn bij de verdere afweging (zie checklist). 
Vanuit de technische werkgroep kunnen, in functie van specifieke situaties of 
onvolledige dossiers, bijkomende gegevens aan de initiatiefnemers gevraagd worden. 
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4.3 Verantwoordina van de checklist 

De checklist is bedoeld voor de afweging of locaties in aanmerking komen voor de 
ontwikkeling van een golfterrein. De checklist beschrijft een stappenplan waarin 
nagegaan kan worden of een potentiële locatie in aanmerking komt en onderzoekt de 
randvoorwaarden van de ruimtelijke (landschappelijke, functionele, ecologische en 
verkeersplanologische) inpassing. We noemen dit afwegingscriteria. We zullen deze 
afwegingsciteria getrapt inzetten. 

We bedoelen hiermee dat we in een eerste stap nagaan of er geen uitsluitende 
elementen zijn waaruit besloten dient te worden dat de potentiële locatie om juridische of 
beleidsmatige redenen niet in aanmerking kan komen voor een golfterrein. 

In een tweede stap van de afweging gaan we na welke criteria randvoorwaarden 
opleggen aan de ontwikkeling van het golfterrein, randvoorwaarden die moeten 
meegenomen worden in de locatie-inrichting (vastleggen van contouren en ruimtelijke 
lay-out - multifunctionele invulling) en de inpassing in de omgeving (bijvoorbeeld 
landschappelijk en functioneel). 

In een derde stap gaat het potentieel golfterrein na of er afwegingscriteria zijn die tot 
aanbeveling van de locatiekeuze kunnen leiden. 
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4.4 Checklist Afweainascriteria Tvpe III terreinen 
I Afwegingscategorie 1 : Onderzoek van uitsluitende elementen 

A. Uitsluitende Afwegingscriteria 

De planning van nieuwe golfterreinen met multifunctioneel 
medegebruik voor niet-lawaaierige buitensporten is uitgesloten in 
- ruimtelijk kwetsbare gebieden met uitzondering van 

parkgebieden: 
Onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden worden verstaan de 
groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde, natuurreservaten, 
natuurontwikkelingsgebieden, bosgebieden, valleigebieden, 
brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde 
of belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote 
eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en 
de ermee vergelijkbare gebieden, aangeduid op de plannen 
van aanleg, alsook de beschermde duingebieden en voor het 
duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangeduid 
krachtens het decreet van 14 juli 1993 houdende 
maatregelen tot bescherming van de kustduinen. 

- de goedgekeurde perimeter van de gebiedsvisie inzake 
erkende natuurreservaten, 

- bouwvrij agrarisch gebied : gebieden met 
bestemmingsvoorschrift code 091 6 

- de planning van een nieuw golfterrein met multifunctioneel 
medegebruik voor niet-lawaaierige buitensporten is 
uitgesloten wanneer er binnen het vooropgestelde 
afwegingskader geen behoefte aan terreinen is. 

- Herbevestigde agrarische gebieden en agrarische gebieden 
aangeduid via GRUP'S 

Ontvankelijkheid 
(OK - Beperkt - 

Niet OK) 

B. Uitsluitende Afwegingscriteria (behalve indien adequaat 
gemotiveerd) 

Speciale beschermingszones (habitat-, habitats van soorten 
enlof soorten waarvoor het gebied is aangewezen) : er dient 
aangetoond te worden dat het project geen significante heeft op 
de habitats of soorten waarvoor het gebied is aangeduid. 
Afgebakende overstromingsgebieden : 
- tenzij kan aangetoond worden dat binnen het project de 

capaciteit en de werking als overstromingsgebied kan 
behouden blijven. 

- tenzij in het geval van een positieve watertoets, waarbij de 
nodige compensaties worden voorzien. 

Beschermde landschappen 
Indien het terrein voor 100% gelegen is in agrarisch gebied 
volgens het gewestplan. 

Ontvankelijkheid 
(OK - Beperkt - 

Niet OK) 
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1 Afwegingscategorie 2: Afweging van beperkende en randvoorwaarde stellende criteria I 

Geval per geval moet worden nagegaan in welke mate op een 'aanvaardbare' 
(beargumenteerde) wijze met deze criteria kan omgegaan worden in de precieze 
inrichting en men eventueel vanuit deze criteria een meerwaarde kan creëren via de 
inrichting. 

Beperkende en randvoorwaarde stellende afwegingscriteria 

- Behoud enlof versterking van de natuurwaarden 
- Behoud enlof versterking van de landschapselementen en 

-waarden 
- Behoud van grondgebonden landbouw in de grote 

aaneengesloten gebieden van het buitengebied 
- Behoud en versterking van de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling in de toeristisch-recreatieve knooppunten en - 
netwerken 

- Behoud en versterken van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van de nederzettingsstructuur 

- Bebouwing en verharde oppervlaktes worden bij voorkeur 
aangelegd, aansluitend bij of door vernieuwing van 
bestaande nederzettingsstructuur enlof bebouwing. 

- In de landschapsatlas voorziene ankerplaatsen: enkel 
mogelijk als de typische landschapckenmerken (van de 
betrokken ankerplaats) behouden blijven 

- Integraliteit van het concept (koppeling met andere 
initiatieven in functie van onder andere strategische 
projecten); 

- Inplanting in functie van de versterking van een 
(multifunctionele) randstedelijke groenstructuur; 

- Inplanting in functie van vrijwaring van open ruimte 
verbindingen; 

- Inplanting in relatie tot stedelijke gebieden; 
- Een vlotte ontsluiting dient gewaarborgd te worden naar 

nabijgelegen hoofd- en primaire wegen - Ontsluiting in 
relatie met de op het terrein voorkomende bebouwing en 
parkeerruimte. 

- Mogelijkheid tot multifunctioneel medegebruik voor niet- 
lawaaierige buitensporten. Hierbij dienen een aantal 
inrichtingsprincipes te worden gerespecteerd, zoals 
veiligheid, groeninkleding, belevingswaarde, functionele 
scheiding,. 

- Gevolgen voor de betrokken landbouwbedrijven 
(Quick-LER) 

Ontvankelijkheid 
(OK - Beperkt - 

Niet OK) 
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I Afwegingscategotie 3: Aanbevelingscriteria 

Afwegingscriteria die stemmen tot aanbeveling 

- Locatie is gelegen in recreatiegebied en-of 
golfzone 

- Engagement Eco-golf 
- Nieuwe functie voor verlaten landbouwzetels met 

hergebruik van gebouwen (bvb. 
landbouwbedrijfszetels, schuren) voor 
accommodatie (als clubhuis, opslagplaats); 

- Nieuwe functie voor een kasteelpark (kasteel en 
eventueel integratie van het park); 

- Bundeling met bestaande actieve toeristisch- 
recreatieve infrastructuur zoals vakantiepark, 
pretpark, hippodroom.. ., en met stedelijke 
gebieden; 

- Nabestemming van een ontginningsgebied (buiten 
overstromingsgebied) of stortterrein 

- Functie als groene buffer tussen moeilijk 
verenigbare functies zoals industriegebieden, 
grote (weg)infrastructuur en woongebieden; 

- Inwendige (her)structurering of verbetering van de 
samenhang van een toeristisch-recreatief 
knooppunt; 

- in toeristisch-recreatieve knooppunten en - 
netwerken gelegen locatie 

Ontvankelijkheid 
(OK - Beperkt - 

Niet OK) 





Bijlage : 

Betreft: nieuwe multifunctionele terreinen voor niet lawaaierige buitensporten 

De afgelopen maanden vonden er een aantal interkabinettenwerkgroepen plaats inzake het in 
rand vermelde onderwerp. Hierbij werd het volgende overeengekomen : 

Wat de voorstellen van uitbreidingenlnieuwe multifunctionele zones voor niet lawaaierige buiten- 
sporten betreft, moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het beslissingsmoment 
voor de verschillende dossiers en het onderzoeksmoment. We bevinden ons in de onderzoeksfa- 
Se. Het is aan de technische werkgroep (waarvan de samenstelling als bijlage werd opgenomen) 
om de voorstelde dossiers te onderzoeken. 

Een beslissing over een dossier kan pas getroffen worden nadat het door de technische werk- 
groep 'nieuwe multifunctionele terreinen voor niet lawaaierige buitensporten' onderzocht werd. Het 
onderzoek dient onder andere te gebeuren in functie van de checklist 'afwegingscriteria' zoals 
deze opgenomen werd in de mededeling aan de Vlaamse regering (zie bijlage). 
De technische werkgroep zal een advies overmaken aan de ministers van Sport en Ruimtelijke 
Ordening. Dit advies zal dan op IKW'S besproken worden en in functie hiervan kan een dossier 
aan de Vlaamse regering voor beslissing voorgelegd worden. 

Mag ik dan ook vragen op korte termijn deze technische werkgroep samen te roepen en volgende 
terreinen te onderzoeken, rekening houdende met de hierna vermelde aandachtspunten en afwe- 
gingscriteria. Er dient ook nagegaan te worden welke mogelijkheden de terreinen bieden voor on- 
der meer het beoefenen van andere sportenlrecreatief medegebruik (multifunctionaliteit) in combi- 
natie met golf (zonder het golfspel in gevaar te brengen). Er dient ook onderzocht te worden in 
welke mate de onderzochte locaties bijdragen tot de democratisering van de golfsport. 

A. Uitbreidingen bestaande terreinen op gewesteliik niveau: 

> West-Vlaanderen - - -  ~~ ~ - -  

I Damme : van 18+9 pp naar 27+9pp holes 
Aandachtspunten : 
De Damme Golf & Country Club is gelegen in de deelgemeente Sijsele. Het betreft een 
18 holes baan, alsmede een 9 holes beginners parcours. De uitbreiding betreft 9 holes in land- 
schappelijk waardevol agrarisch gebied. Een gericht soortenbeheer (oa restpopulatie van stengel- 
loze sleutelbloem en geelgors) is wenselijk. De uitbreiding van de golf werd opgenomen in het 
afbakeningsproces voor het regionaalstedelijk gebied Brugge. De uitbreiding moet binnen de hui- 
dige eigendomsstructuur van de golfclub gesitueerd worden. Ook moet er aandacht besteed wor- 
den aan de goede landschappelijke en natuurlijke inkleding. De club beschikt over een milieube- 
heersplan en over het eco-golf label. Het College staat achter het dossier. 

Antwernen . . . . - . - - . - - . . 

I Olen (Witbos): van 13 naar 18 holes 
Aandachtspunten : 
Deze baan (Golf Club Witbos) werd in 1965 al aangelegd door Britse militairen temidden van een - 
toen actieve - militaire basis. De lay-out is voornamelijk vlak en is eigenlijk een 50150 mix tussen 
een bosbaan (met nauwe, door dennen omzoomde fairways) en een links (wijdopen fairways met 
strategisch geplaatste bunkers). Er wordt een uitbreiding van 5 holes gevraagd. Tevens is het 
aangewezen dat dit dossier in nauw overleg wordt besproken met de diensten van de federale 
Minister van Landsverdediging (art. 13 van het decreet van 1791). Ook moeten delen van het mili- 
tair domein als natuurgebied ingekleurd worden en toegankelijk zijn voor wandelaars, alsmede 
wordt het aangewezen geacht te onderzoeken om de nodige ruimte voor andere sporten en voor 
een jeugdcentrum te voorzien. Ook de noden van de plaatselijke verenigingen dienen onderzocht 
te worden. Verder dient, wanneer er overgegaan wordt tot het opstellen van het gewestelijk ruim- 
telijk uitvoeringsplan, tevens de volledige zone Witbos - Kamp A - Kamp C opgenomen te worden 
teneinde duidelijke ontwikkelingsperspectieven voor het gebied te kunnen schetsen. 



I Brasschaat (Open Golf) : van 9 naar 18 holes 
Aandachtspunten : 
De bestaande golf (gelegen op een oud stort) werd opgericht in 1989 op de gemeentelijke vuilnis- 
belt. Het was het eerste publieke democratische golfterrein van Vlaanderen en ingekleurd als golf- 
terrein. De uitbreiding is hoofdzakelijk gelegen in woonuitbreidingsgebied en voor een klein ge- 
deelte in bufferzone tussen woonuitbreidingsgebied en de HST-lijn. De uitbreiding is gesitueerd op 
twee gemeenten, namelijk Brasschaat en Schoten. In het goedgekeurde gemeentelijk structuur- 
plan van Brasschaat werd de uitbreiding als suggestie naar de hogere overheid ingeschreven. De 
gemeente is bereid om deze zone in concessie te geven aan de golfclub, met aandacht voor het 
huidige speelplein. Het terrein op het grondgebied van Schoten is in eigendom van de golfclub. 
Het is gelegen in woonuitbreidingsgebied, dat echter in de Atlas ingekleurd staat principieel niet te 
ontwikkelen. Het gebied wordt begrensd door Miksebeek, aangeduid als habitatrichtlijngebied. 
Voor deze strook lijken mitigerende maatregelen dan ook wenselijk. 

I leper - Palingbeek : van 18 naar 27 holes 
Aandachtspunten : 
De Golf en Countryclub De Palingbeek is gelegen in leper. Het betreft een 18 holes baan. De uit- 
breiding betreft 9 holes in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er is geen kwestbaar ge- 
bied opgenomen in de uitbreiding. De uitbreiding kan niet in herbevestigd agrarisch gebied plaats- 
vinden. De uitbreiding kan slechts plaatsvinden op percelen waar de huidige eigenaars en gebrui- 
kers akkoord gaan. De grootte van de uitbreiding wordt bepaald door de grootte van de oppewlak- 
te die wordt aangeboden als compensatie voor de verliezen van de gebruiksgronden door de 
landbouw. De op dit moment niet door de golfclub in gebruik zijnde percelen in golfgebied worden 
omgezet naar landbouwgebied. 

totaal aantal voorstellen tot onderzoek van uitbreidinaen van bestaande Vlaamse aolfterreinen : 4 

B. Nieuwe terreinen : 

> West- Vlaanderen (Type 111) 
1 Knokke (zone ten westen van de Nati&nlaan en ten noorden van de Kalvekaetdijk) : 

Aandachtspunten : 
Zowel in het kader van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, als binnen het afba- 
keningsproces voor het kleinstedelijk gebied Knokke-Heist werd voorzien in een tweede golfinfra- 
structruur. Gezien de gewestelijke taakstelling werd het voorstel niet verder verfijnd. Naar aanlei- 
ding van de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur in de pilootregio Kust-Polders- 
Westhoek, werd rekening gehouden met een mogelijke realisatie van een tweede golfinfrastruc- 
tuur in Knokke-Heist. De zone is gelegen in een toeristisch-recreatief parkgebied I agrarisch ge- 
bied. Tevens lijkt het aangewezen ook afstemming te verschaffen met het te realiseren stads- 
randbos, alsmede het behoud van de natuurwaarden verbonden aan de 'put Decloedt' als ecologi- 
sche infrastructuur. De golfinfrastructuur dient zich te situeren in het toeristisch-recreatief parkge- 
bied en het ontginningsgebied. Voor de nog niet herbevestigde zone is het aangewezen om een 
algemeen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen (in afstemming met het afbakenings- 
proces voor het kleinstedelijk gebied Knokke-Heist). Het College staat achter dit project. 

> Oost-Vlaanderen (Type 111) 

I Nevele (zone ten noorden van de E40 en ten westen van de kern van Hansbeke) : 

Aandachts~unten : 
Het voorgestelde terrein is gelegen in agrarisch gebied en landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. Er moet gewaakt te worden over de landschappelijke inpasbaarheid (onder andere kleine 
landschapselementen). Tevens dient de inplanting gerealiseerd te worden op de gronden waar de 
landbouw zijn activiteit heeft stopgezet. De Technische Werkgroep 'multifunctionele terreinen voor 
niet lawaaierige buitensporten' kan het dossier pas onderzoeken na de afbakening van de agrari- 
sche en natuurlijke structuur en de herbevestiging van de landbouwgebieden in de regio Leie- 



streek. Zowel het College als het Streekplatiorm Meetjesland en Toerisme Meetjesland steunen 
het initiatief. 

I St-Gillis Waas (voormalige ontginningsterreinen ter hoogte van Reinakker) : 

Aandachtspunten : 
De site is gelegen ter hoogte van voormalige ontginningsterreinen, terreinen van Sidmar en een 
gewezen stortplaats. Het betreft een gefaseerd project (eerst golfschool, daarna 9 holes baan en 
later nadat de ontginning is stopgezet een volwaardige 18 holes baan). Het bestaande gebouw zal 
hergebruikt worden als clubhuis. De golf kan zich niet situeren op het gedeelte dat volgens het 
gewestplan ingekleurd is als agrarisch gebied. Er moet rekening gehouden worden met nog actie- 
ve landbouw binnen het ontginningsgebied. Het College staat achter het dossier. 

>Antwerpen (Type 111) 
I Schilde Open Golf (zone ten westen van de kern St. Antonius en Steinhoeve) : 

Aandachtspunten : 
Het terrein is gelegen in agrarisch gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Meer 
zuidelijk is er een recreatiegebied gesitueerd. Tussen de twee lobben van het terrein is er een 
natuurgebied aanwezig. Het is de bedoeling de golfschool met 6 holes (welke een gemeentelijke 
taakstelling is en door de gemeenteraad werd goedgekeurd) uit te breiden naar 18 holes. 

I Lommel (grensoverschrijdend project in de nabijheid van de Vossemeren) : l 

Het nieuwe golfterrein wordt geconcipieerd op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Con- 
form het provinciaal structuurplan kunnen er in Lommel hoogdynamische toeristisch-recreatieve 
voorzieningen ontwikkeld worden. Het College staat achter dit project. Het clubhuis zou op de 
grens gerealiseerd worden. De site is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het 
is wenselijk dat de natuurwaarden verder worden uitgebouwd (natuurverwevingsgebied). Tevens 
dienen de effecten op hydrologie en nutriënten onderzocht te worden. De Technische Werkgroep 
'multifunctionele terreinen voor niet lawaaierige buitensporten' kan het dossier pas onderzoeken 
na de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur en de herbevestiging van de land- 
bouwgebieden in de regio Limburgse Kempen & Maasland. Het beleidsvoorbereidend werk inzake 
onderzoek naar de gevolgen voor landbouw kan intussen worden gedaan door de administratie 
land- en tuinbouw. Indien tussen de plaatselijke getroffen Vlaamse landbouwers-gebruikers en de 
initiatiefnemers enlof bemiddelaars waaronder de stad Lommel eerder tot een gedegen oplossing 
kan gekomen worden in de vorm van een correcte financiële compensatie (rekening houdende 
met de vervuilingsgraad van de gronden) of een correcte compensatie voor het grondverlies onder 
de vorm van grondruil, dan kan door de Ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening, sport en 
landbouw beslist worden het dossier onmiddellijk voor verder onderzoek door te spelen aan de 
Technische Werkgroep. 

I Bree (zone aansluitende op de tennisclub De Boneput) : 

Aandachtspunten : 
De site sluit aan op het internationaal tenniscentrum De Boneput. De bedoeling is een 18 holes 
baan aan te leggen met optimaal hergebruik van bestaande gebouwen (oa een kloosterinfrastruc- 
tuur). De natuurlijke hoogteverschillen zouden behouden worden, alsmede is het de bedoeling 
kleine landschapselementen te behouden en te accentueren. De relatie met het kleinstedelijk ge- 
bied Bree moet onderzocht worden en de site zou multifunctioneel moeten ingevuld worden. Het is 
wenselijk dat de natuurwaarden verder worden uitgebouwd (natuurverwevingsgebied). De vallei 
van de Vlasroterbeek dient gevrijwaard te worden. Het is wenselijk met het landschapsaspect (de 
steilrand) rekening te houden. Het College staat achter het dossier. De Technische Werkgroep 
'multifunctionele terreinen voor niet lawaaierige buitensporten' kan het dossier pas onderzoeken 
na de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur en de herbevestiging van de land- 
bouwgebieden in de regio Limburgse Kempen & Maasland. Het beleidsvoorbereidend werk inzake 



onderzoek naar de gevolgen voor landbouw kan intussen worden gedaan door de administratie 
land- en tuinbouw. 

ì+ Vlaams-Brabant ( T v ~ e  111) - 
, I  - I I Sterrebeek (zone van en aansluitende bij de hippodroom van Sterrebeek) : 

Aandachts~unten : 
De site is voor het grootste deel ingekleurd als recreatiegebied. Het overige deel is landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied. Voor het project werd een masterplan uitgewerkt en vertrekt van een 
multifunctionele invulling (golf, paardensport, seminarieruimten,. . .). Er wordt voorzien in een golf- 
school. Het dossier zal dan ook finaal afgewogen worden in functie van dit masterplan en de 
voorgestelde contouren. Een planningsinitiatief zal in elk geval ter dege rekening dienen te houden 
met de opties geformuleerd in het kader van het afbakeningsproces 'Vlaams stedelijk gebied rond 
Brussel'. In het verlegde hiervan werd het rapport 'focusbepaling (bij de planningscontext) opge- 
steld waar het 'recreatief project Hippodroom Sterrebeek' als strategisch stedelijk project wordt 
omschreven. Tevens dient dit dossier bekeken te worden in samenhang met de afbakening van 
het buitengebied (agrarische structuur) en in het bijzonder moeten de gevolgen voor de landbouw 
bekeken worden. Het College staat achter het dossier. 

totaal aantal voorstellen tot onderzoek van nieuwe Vlaamse tvpe Ill-terreinen: 7 

Wat de site in Lanaken betreft, werd het Vlaams gedeelte van dit terrein opgenomen in het kader 
van het RUP 'Leem in Limburg'. Het betreft hier trouwens een Nederlands initiatief, met beperkte 
oppervlakte op Vlaams grondgebied. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het belangrijk arche- 
ologisch erfgoed die op deze site aanwezig is. Dit dossier dient, gezien het reeds vergevorderd is, 
de procedure niet te doorlopen 

Wat de golfzone in Boom betreft, is het aangewezen dat er meer duidelijkheid komt tegen het 
moment dat de dossiers voor beslissing worden voorgelegd. 

Het is aan de initiatiefnemers om, onder andere in functie van de opgesomde aandachtspunten, 
een voorstel aan de Technische Werkgroep te formuleren. Mogen we voorstellen om op korte ter- 
mijn de Technische Werkgroep samen te roepen om de procedure te bespreken. 
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