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Het proces rondom Hole 16 

Beste leden van de Sallandsche,  

De afgelopen tijd ontvangen wij vele vragen over Hole 16. Met name de vraag over het waarom en de juridische noodzaak van 

een aanpassing. Het bestuur begrijpt uw vragen en om meer duidelijkheid te verschaffen over Hole 16 hebben wij uw vragen 

gebundeld en vullen wij deze aan met informatie uit het dossier Hole 16. Tevens hebben wij in aanvulling op eerder overleg met 

JPR Advocaten een legal opinion opgevraagd bij dit kantoor.   

Waarom aanpassing hole 16?  

Vorig jaar ontving het bestuur een brief van de advocaat van de bewoners naast hole 16. Alhoewel er al jaren ballen terecht 

komen op het terrein van de bewoners blijkt uit deze brief, dat dat jaar ook ballen in de buurt van het woonhuis terecht komen. 

Na ontvangst van deze brief heeft het bestuur een externe advocaat bij JPR Advocaten ingeschakeld en juridisch advies 

ingewonnen.  

Juridisch advies, Mr. Van Eck, JPR Advocaten  

Op advies van deze advocaat is de bewoner erop gewezen dat er een erfdienstbaarheid op het perceel rust, die impliceert dat 

de bewoner moet gedogen dat er ballen op zijn terrein neerkomen. Echter de bewoner wil zijn huis verkopen, maar een 

potentiële koper heeft aan baanarchitect Jol gevraagd of het riskant was om naast hole 16 te wonen. Deze had aangegeven dat 

de situatie gevaarlijk was.  

Status erfdienstbaarheid 
Mr. Van Eck heeft het bestuur tijdens een gesprek in de zomer van 2021 geïnformeerd over eventuele consequenties als er 

gevaar dreigt voor bewoners. Hij gaf hierbij aan dat de erfdienstbaarheid die op het perceel rust een gedwongen sluiting van 

hole 16 niet uitsluit als er gevaar dreigt voor de bewoners. De omstandigheden van nu kunnen heel anders zijn dan ten tijde van 

het overeenkomen van erfdienstbaarheid. Je kunt daarbij denken aan beter materiaal, aan meer jonge leden en aan een andere 

invulling van begrip gevaarzetting.  

Na schriftelijke uitwisseling van standpunten is met de bewoner onderling overleg gestart. Voor de start van dit overleg is een 

non disclosure overeenkomst door de partijen getekend, waarbij o.a. is overeengekomen dat het besprokene geen van partijen 

zal binden tenzij dit is weergegeven in een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk (tot nu toe nog niet gebeurd). 

Baanarchitect Christoph Städler 
Vervolgens heeft het bestuur aan de baanarchitect om alternatieven gevraagd voor hole 16. Zie ook het jaarverslag 2021. Het 

bestuur koos voor een wijziging waarbij de hole een par 5 blijft, de locatie van de tees gehandhaafd blijft en het tegemoetkomt 

aan de wensen van een aantal leden om de hole uitdagender te maken door een vijver aan de rechterkant te plaatsen en de 

tees meer op links te richten. Na bekendmaking aan de leden ontving het bestuur zowel landschappelijke als golf technische 

tegenwerpingen van leden en deelde de baanarchitect mede dat zijn voorstel aan het bestuur zwakheden vertoonde. Daarop 

besloot het bestuur het voorstel in te trekken voor de ALV en stelde een werkgroep in met de opdracht tot een voorstel voor 

hole 16 te komen.  

Tees hole 16 tijdelijk naar voren 
Omdat het bestuur haar afspraak met de bewoners om het voorstel in de eerstvolgende ALV voor te leggen aan de leden niet 

kon nakomen, heeft het bestuur de tees tijdelijk naar voren geschoven in afwachting van een besluit door de ALV. 

Legal Opinion 
Door het bestuur is een legal opinion gevraagd over het al dan niet bestaan van een juridische noodzaak voor het nemen van 

maatregelen.  In de informatie aan mr. Van Eck van JPR Advocaten hebben wij daarbij ook aandacht gevraagd voor het 

verwijderen van een hek (12 meter lang en 6,5 meter hoog, haaks op het nog aanwezige hek aan de zuidkant) op verzoek van de 

buren in 2020. Aan dat verzoek is door het toenmalige bestuur gehoor gegeven. Verder zijn ook de vragen die de diverse leden 
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aan het bestuur hebben gesteld overlegd aan JPR Advocaten.  
Helaas hebben wij door persoonlijke omstandigheden iets langer op het advies moeten wachten, maar uiteraard zullen wij u 

voor de ALV van 1 juni informeren. 

Werkgroep 
In december 2021 is een werkgroep samengesteld die in samenwerking met golfbaanarchitect Christoph Städler vele opties 

heeft onderzocht.  Op 4 april 2022 is een informatieavond voor de leden georganiseerd. De samenstelling en werkzaamheden 

van de werkgroep zijn weergegeven in de eerste bijlage. De presentatie van Christoph Städler tijdens de informatieavond staat 

in de tweede bijlage. 

Het unaniem advies van de werkgroep aan het bestuur is om optie 2B uit te voeren. Bij deze optie blijft de baan een par 72, 

wordt hole 14 veel leuker, mooier en spannender en wordt hole 16 veel interessanter, vooral vanwege de biotoop aan de 

rechterkant en de approach door de smalle bospassage. De tweede negen wordt met deze aanpassingen veel leuker en 

spannender (minder saai), dat ook een wens is van de leden. Christoph Städler": Together, the two redesigns will raise the 

quality of the golf course considerably and will allow the SCG to rise in the Dutch rankings, I'm sure." 

De kosten van optie 2B zijn geraamd op (incl. BTW): 

Aanneemsom € 236.000 

Begeleiding golfbaanarchitect €     9.000 

Onvoorzien (10%) €   25.000 

TOTAAL € 270.000 

 

Voor deze investering kan een BOSA subsidie worden aangevraagd van 20% van de investering (€ 54.000,=). De totale kosten 

bedragen dan € 216.000,=. Deze subsidieaanvraag is alleen mogelijk indien de werkzaamheden in 2022 of 2023 worden 

uitgevoerd. 

 

Bestuur 

Het bestuur neemt het advies van de werkgroep over en vraagt goedkeuring om optie 2B uit te voeren voor een bedrag van  

€ 216.000,=. 


