
Raadsvergadering d.d.  21 april 2015 
Raadsnota nummer: 0150089 
Onderwerp:  Uitbreidingsplannen OGC 
Vragen van fractie:  GROENLINKS              Naam raadslid: Willem-Jan van der Zanden 

 
VRAGEN 

1. Welke concrete toezeggingen zijn er in het verleden door de gemeente Oosterhout op financieel 
gebied aan de Oosterhoutse Golfclub gedaan? 
 
Antwoord: 
 
Aan de Oosterhoutse Golfclub is de toezegging gedaan dat de gemeente bereid is een financiële 
bijdrage te verstrekken van € 100.000,= en dat een voorstel daartoe aan de raad zal worden 
voorgelegd. 
 

2. Wat is de reden dat er besloten is tot het geven van een financiële bijdrage aan de Oosterhoutse 
Golfclub voor de uitbreiding van hun golfbaan? 
 
Antwoord: 
 
Aangezien met de uitvoering van de plannen de visie voor het landschapspark (voor wat betreft de 
Groene Poort Seters) verder wordt uitgewerkt en tevens extra natuur wordt toegevoegd, vindt het 
college het gewenst dat een financiële bijdrage wordt verstrekt aan OGC. 
 

3. Waarom wordt de raad al voorgesteld om het bedrag van € 100.000 ter beschikking te stellen, 
voordat het bestemmingsplan definitief is vastgesteld? 
 
Antwoord: 
 
Het is voor OGC vanwege de (financiële) haalbaarheid van de plannen belangrijk om in een 
vroegtijdig stadium te weten of de gemeente bereid is een financiële bijdrage te verstrekken. Los 
hiervan wordt de bestemmingsplanprocedure binnenkort opgestart en zal het bestemmingsplan na 
de zomervakantie aan u ter vaststelling worden aangeboden. 
 

4. Wordt aan het ter beschikking te stellen bedrag de voorwaarde verbonden dat dit pas uitgegeven 
wordt op het moment dat er een definitief vastgesteld bestemmingsplan is? 
 
Antwoord: 
 
Hiervoor is geen voorwaarde gesteld. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan worden 
gestart met de aanleg van de holes en de realisering van de natuur. Indien in september 2015 
door uw raad zou worden besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan, zal het 
bestemmingsplan op zijn vroegst in de loop van november of december 2015 onherroepelijk zijn. 
Besteding van dit bedrag zal dus dan gaan plaatsvinden. 
 

5. Kunt u de financiële onderbouwing ter inzage leggen voor de uitbreiding van de golfbaan op basis 
waarvan het bedrag van €100.000 ter beschikking is gesteld? 
 
Antwoord: 
 
Het betreft een bijdrage in de totale kosten, welke zijn begroot op € 800.000,=.  Dit bedrag bestaat 
uit kosten van aanleg en beheer van de holes, project- en advieskosten en kosten voor te 
verrichten onderzoeken. 
 

6. In de raadsnota staat dat er nieuw toegankelijk landschap en natuur wordt aangelegd. Betekent dit 
dat een deel van het gebied dat aangelegd gaat worden openbaar toegankelijk is, of zal de 
volledige uitbreiding op het terrein van de golfclub komen te liggen. 
 
Antwoord: 
 



De nieuw aan te leggen natuur en landschap zal vooral beleefbaar worden gemaakt voor publiek, 
waarbij dit ook zoveel mogelijk toegankelijk zal worden gemaakt. Overigens kan niet alles 
toegankelijk worden gemaakt uit veiligheidsoverwegingen (hekken en netten om golfballen tegen 
te houden). 

 
Raadsvergadering d.d.: 21 -04-2015 
Raadsnota nummer:  BI.0150089 
Onderwerp: Raadsvoorstel tot beschikbaarstelling krediet van € 100.000,= voor uitbreidingsplannen 
Oosterhoutse Golfclub 
Vragen van fractie    CDA                        Naam raadslid: Ruben Jacobs  

 
VRAGEN 

1. Is het gebruikelijk dat de gemeente bijdraagt aan projecten van golfclubs? 
 
Antwoord: 
 
Nee, niet als het alleen gaat om het belang van de golfclub. Maar in dit geval draagt dit plan 
bij aan het versterken van de natuur- en landschapswaarden in het landschapspark en het 
buitengebied en daarmee ook aan de recreatieve functie van Oosterhout. 
 
2. Hoe staat dit voorstel in relatie tot de bijdragen aan andere sportaccommodaties? 
 
Antwoord: 
 
Ondanks het feit dat de realisatie van de golfbaan met een aantal oefenholes bijdraagt aan de 
sportparticipatie van jongeren, ouderen en mensen met een beperking is dit niet de 
hoofdreden voor dit voorstel. De legitimering hiervan ligt in de versterking van de natuur- en 
landschapswaarden en daarmee de recreatieve functie voor Oosterhout. Dit ziet u ook terug in 
het dekkingsvoorstel. Bij bijdragen aan andere sportaccommodaties is het hoofddoel wel altijd 
het vergroten van de sportparticipatie. 
 
3. Hoe strookt dit voorstel met het in ontwikkeling zijnde sportaccommodatiebeleid? 
 
Antwoord: 
 
Zoals hierboven reeds vermeld vind dit voorstel zijn legitimering niet zozeer vanuit het 
sportbeleid, maar in de versterking van de natuur- en landschapswaarden. Desondanks past 
dit voorstel wel binnen de uitgangspunten die uw raad heeft vastgesteld voor het op te stellen 
sportaccommodatiebeleid. 
 
4. Uit de besluitenlijst van het college valt op te maken dat de golfclub zelf ook investeert. 
Waarom is dit niet opgenomen in de nota? 
 
Antwoord: 
Het was mogelijk beter geweest om deze informatie ook te vermelden in het raadsvoorstel.  
 

5. Vanuit welke redenering is tot stand gekomen dat de gemeente dit deel financiert en de golfclub 

een ander deel? 

 
Antwoord: 
 
De redenen hiervoor zijn de aanleg van nieuwe natuur en de versterking van het landschap 
(vanwege de relatie met landschapspark De Open Linie). 
 

7. Hoe is de organisatie van de golfclub opgebouwd, bijvoorbeeld welke rechtsvorm(en)? 
 
Antwoord: 

 



De organisatie bestaat uit een vereniging en een stichting. De vereniging is verantwoordelijk voor de 

sportieve aspecten. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het onroerend goed en het in 

dienst zijnde personeel.  

 

8. In hoeverre geeft de golfclub garanties over het (financieel) bereikbaar maken van de golfsport 

voor jongeren, gehandicapten en senioren? 
 
Antwoord: 

 

Men geeft aan dat de contributie voor leden in vergelijking met andere golfclubs in de omgeving erg 

laag is. Aangezien het ledenbestand vergrijsd is, heeft men veel voorzieningen voor ouderen en ook 

voor gehandicapte golfers. Zo heeft men de beschikking over 13 zogenaamde “handicars” voor 

gehandicapte golfers en heeft men 2 zogenaamde paragolfers, die mensen met een dwarslaesie 

kunnen begeleiden.  

 

9. Hoe staat het genoemde krediet in verhouding tot de kosten voor een vergelijkbare natuurwinst 

als de gemeente dit enkel zelf zou financieren? 
 
Antwoord: 

 
Dit is niet gemakkelijk aan te geven. Het gaat niet alleen om de aanleg van de natuur en de 
landschapselementen, maar ook om het beheer hiervan. 

 
 
Raadsvergadering d.d.      21 april 2015  
Raadsnota nummer            0150089  
Onderwerp: Raadsvoorstel tot beschikbaarstelling kr ediet van € 100.000 voor 
uitbreidingsplannen Oosterhoutse golfclub  

Vragen van fractie:        Naam raadslid: G.A.M.C. Heintjes 
1. In de nota wordt voor de dekking een deel voorgesteld uit de vrije reserve. Hier staat tussen 
haakjes ‘Landschapspark’.  
a) Wat bedoelt u daar mee? Is er nog een bestemmingsreserve aanwezig? 
 
Antwoord: 
 
Er is geen bestemmingsreserve voor het Landschapspark, wel is het krediet dat op 8 juli 2014 aan uw 
raad is gevraagd voor een aantal projecten in het kader van het Landschapspark voor een deel  
gedekt uit vrije reserve.  
 
b) Zo ja, hoeveel is er nog beschikbaar en voor welke projecten is dat bestemd? 
 
Voorgesteld wordt om de helft van het gevraagde bedrag van € 100.000,= te dekken vanuit de vrije 
reserve (Landschapspark) en de andere helft vanuit het groenfonds. Reden hiervan is dat het krediet 
wordt gevraagd voor enerzijds de relatie met Landschapspark de Open Linie en anderzijds de extra 
toevoeging van natuur in het gebied.  
 
Antwoord: 
 
c) Kunt u aangeven waarom u kiest voor 50% dekking vanuit het groenfonds en niet het gehele 
bedrag ten laste brengt van het groenfonds?  
 
Antwoord: 



 
Zie het antwoord onder b. 
 
d) Kunt u aangeven wat op dit moment, het bedrag is wat in het groenfonds zit? 
 
Antwoord: 
 
Per 1 januari 2015 zit er een bedrag van € 130.299,= in het groenfonds. 
 

2. Kunt u een nadere financiële onderbouwing geven van het plan (o.a. bijdrage golfclub) en de 
uitgaven? 

 
Antwoord: 
 
Het betreft een bijdrage in de totale kosten, welke zijn begroot op € 800.000,=.  Dit bedrag bestaat uit 
kosten van aanleg en beheer van de holes, project- en advieskosten en kosten voor te verrichten 
onderzoeken. Indien door de raad wordt besloten het krediet beschikbaar te stellen, bedraagt de 
eigen bijdrage van de golfclub dus € 700.000,=. 

Raadsvergadering d.d. 21 april 2015  
Raadsnota nummer:  BI.0150089 
Onderwerp: Raadsvoorstel tot beschikbaarstelling krediet van € 100.000 voor uitbreidingsplannen 
Oosterhoutse golfclub 
Vragen van fractie:  D66               Naam raadslid:  Geeta Nanda 

1) Voor de uitbreidingsplannen van de Oosterhoutse golfclub wordt het krediet gedekt vanuit het 
landschapspark en het groenfonds. Waarom wordt in dit raadsvoorstel geen verbinding ge-
maakt tussen sport en milieu?  
 
Antwoord: 

 
De redenen voor het college om een krediet te vragen aan de raad zijn vooral gelegen in het feit dat 
hiermee winst voor de natuur en het landschap wordt behaald. Inderdaad worden hiermee extra 
faciliteiten worden geboden voor zowel jongere als oudere golfers, maar dat wordt gezien als een 
bijkomend voordeel. 
 
Raadsvergadering d.d. 21 april 2015  
Raadsnota nummer  BI. BI.0150089 
0nderwerp:  Raadsvoorstel tot beschikbaarstelling krediet van € 100.000,= voor uitbreidingsplannen 
Oosterhoutse Golfclub 
Vragen van fractie        PvdA                    Naam raadslid:   Anton van Opzeeland  



VRAGEN 
1. Wordt het probleem van de OGC dat geschetst wordt, de vergrijzing van het ledenbestand, 

ook herkend door de Golfclub Landgoed Bergvliet? 
 
Antwoord: 
 
Dit is niet relevant aangezien de legitimering voor het voorstel niet ligt in de vergrijzing van het 
ledenbestand, maar in het versterken van de natuur- en landschapswaarden (en daarmee de 
recreatieve functie voor Oosterhout). 
 

2. Zijn er gesprekken gevoerd waarin door de golfclubs gezamenlijk gezocht is naar oplossingen 
voor dit probleem? 
 
Antwoord: 
 
Idem 
 

3. Zo ja, heeft de gemeente een rol gehad bij deze gesprekken? 
 
Antwoord: 
 
Niet van toepassing. 
 

4. Is het mogelijk dat de Golfclub Landgoed Bergvliet het probleem van OGC oplost, bijvoorbeeld 
via een aangepast lidmaatschap? Is hier draagvlak voor? En zo niet, waarom niet? 
 
Antwoord: 
 
Zie het antwoord op vraag 1. 
 

5. Kunt u aangeven welke criteria er voor het college zijn om wel of niet mee te gaan in het aan-
tasten van de EHS? 
 
Antwoord: 
 
Deze criteria zijn vastgelegd in de Verordening Ruimte, vastgesteld door Provinciale Staten 
van Noord-Brabant. Met de ingediende plannen heeft OGC voldaan aan deze criteria, zodat 
het college heeft ingestemd met de (gedeeltelijke) aantasting van de EHS. 
 

6. Is bij de beoordeling van dit voorstel uitgegaan van dezelfde criteria als destijds bij de ontwik-
kelingen van TSC en de nieuwbouw op de Warande? 
 
Antwoord: 
 
Zie het antwoord op vraag 1. 
 

7. We hebben begrepen dat er onlangs voor €650.000,- verbouwd is aan de accommodatie van 
OGC. Is in het verlengde hiervan overwogen om OGC zelf verantwoordelijk te maken voor de 
(voor-)financiering van de €100.000,- die nodig is voor de uitbreiding van de golfbaan? 
 
Antwoord: 
 
De legitimering hiervan ligt in de versterking van de natuur- en landschapswaarden en daar-
mee de recreatieve functie voor Oosterhout. De gemeente Oosterhout is in dit verband bereid 
hiervoor een bijdrage te verstrekken.  
 

8. Kunt u aangeven welke prioriteitsvolgorde u thans aanhoudt in het faciliteren van sportclubs 
bij de door hen gewenste uitbreiding? 
 
Antwoord: 



 
Zoals u weet is er momenteel geen systeem voor het bepalen van een dergelijke prioritering, 
maar zijn we bezig met het opstellen van een sportaccommodatiebeleid.  
 

9. Kunt u tevens aangeven waarom de uitbreiding van OGC meer prioriteit heeft dan het oplos-
sen van de problemen bij Irene ’58? 
 
Antwoord: 
 
Zie het antwoord op vraag 1. 
 

10. Wij zijn best verrast door dit voorstel. Zijn er meer van dit soort wensen tot uitbreiding bekend? 
 
Antwoord: 
 
Wij weten niet wat u precies bedoelt met ‘dit soort’ wensen. We gaan er maar even van uit dat 
u doelt op sportaccommodaties. Wat dat betreft is bij ons bekend dat VV Oosterhout, gezien 
de explosieve groei van leden, een extra voetbalveld wil en verder is er niet zozeer sprake van 
uitbreidingen als wel van renovatie (o.a. Scorpio).  

 


