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Deventer, 30 mei 2022 

 

Beste bestuursleden, 

Naar aanleiding van het recent ontvangen juridisch advies over de noodzaak tot aanpassing hole 16 en 

eerdere vragen en opmerkingen gesteld door enkele leden, vragen wij jullie de besluitvorming rondom 

hole 16 op 1 juni niet in stemming te brengen. Wij verzoeken het bestuur om deze brief te delen met de 

leden middels de nieuwsbrief.Wij lichten ons voorstel hieronder toe.  

 

Waarom is het verstandig het besluit tot aanpassing hole 16 on hold te zetten? 

Medio 2021 heeft het bestuur melding gedaan aan de leden dat  er een dreigend (juridisch) geschil is  

over de veiligheid door afzwaaiende ballen van hole 16 op het aangrenzende perceel.  Zonder juridische 

onderbouwing  en onderzoek naar de afgenomen veiligheid - kortom zonder duiding van de juridische 

positie van SGC in het geschil met de buren van hole 16 - is in de ALV van november 2021 een voorstel 

gedaan tot aanpassing van hole 16 om de veiligheid te verbeteren. 

Na diverse kritische reacties van leden over het voorgestelde ontwerp, is besloten het voorstel niet in 

stemming te brengen. In plaats hiervan heeft het bestuur een werkgroep in het leven geroepen om tot 

een nieuw en beter voorstel te komen voor aanpassing hole 16. Het harde en goede werk van de 

werkgroep heeft geresulteerd in het voorstel zoals dat op de ALV van 1 juni 2022 in stemming zal 

worden gebracht.  

In de aanloop naar de ALV van 1 juni hebben meerdere leden zich tot het bestuur gewend, omdat nog 

steeds de onderbouwing van de (juridische) noodzaak tot aanpassing van hole 16 ontbrak en men 

vraagtekens stelde bij de onderbouwing van de stelling van het bestuur dat de juridische positie van SGC 

noopte tot aanpassing van hole 16. Gerichte vragen van diverse leden zijn daarbij niet/niet voldoende 

beantwoord.  Ook bleek dat er geen schriftelijk juridisch advies voor handen was, waarin de 

onderbouwing van de noodzaak tot aanpassing werd gemotiveerd. Naar aanleiding van deze kritische 

vragen van diverse leden heeft het bestuur  pas recentelijk een schriftelijk juridisch advies gevraagd. Dit 

advies is vandaag,  2 dagen voorafgaand aan de ALV, met de leden gedeeld. 

Uit het juridisch advies blijkt kort gezegd dat er geen directe juridische noodzaak is voor de aanpassing 

van hole 16 en dat de erfdienstbaarheid voldoende waarborgen biedt om hole 16 in haar huidige vorm te 

handhaven. 

Wij vinden het niet in het belang van de club het voorstel tot aanpassing hole 16 vanwege  het 

ontbreken van de noodzaak tot aanpassing in stemming te brengen. Naast het feit dat het hier om een 

forse investering gaat, kleven er ook juridische risico’s aan het aannemen en uitvoeren van het voorstel. 

Om maar enkele risico’s  te benoemen: 
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- De juridisch positie van SGC, meer specifiek het recht van erfdienstbaarheid, ten opzichte van de 

(nieuwe) buren kan nadelig worden beïnvloed (zelfs buiten werking worden gesteld) vanwege de 

aanpassing van hole 16; 

- De door de werkgroep voorgestelde aanpassing van hole 16 heeft geen rekening gehouden met 

mogelijke overlast door ballen op het aangrenzende perceel; 

- Een precedentwerking ten opzichte van andere buren ligt op de loer.  

 

Voorstel voor vervolgproces 

Aan het bestuur vragen wij de voorgestelde aanpassing voor hole 16 niet in stemming te brengen. Zoals 

blijkt uit het door JPR opgestelde advies ontbreekt de juridische noodzaak voor de aanpassing. 

Bovendien kan een aanpassing bestaande rechten zelfs schaden. Van een veiligheidsrisico, zoals door het 

bestuur gesteld in haar eerdere communicatie, blijkt niets. JPR meent veeleer dat de enkele bal op het 

terras, die door de buren is gemeld niet kan leiden tot een ander oordeel. 

De voorgestelde aanpassingen van de werkgroep zijn gericht op het  verbeteren van veiligheid ingegeven 

door het bestaan van een geschil over de juridische positie van SGC t.o.v. de (toekomstige) buren. Die 

positie blijkt wezenlijk anders dan gedacht en zoals voorgesteld door het bestuur, waardoor het 

fundament voor de voorgestelde aanpassingen wegvalt. Het aanpassen van hole 16 zou – los van het 

gepretendeerde veiligheidsaspect - in theorie een verbetering van de baan op kunnen leveren. Een 

verbetering van 1 enkele hole zou echter een buitenproportionele investering zijn t.o.v. de rest van de 

baan en onbalans in investeringen in de baan beteken. Beter zou zijn deze investering te doen als 

algehele baaninvestering, o.b.v. een door de baanarchitect gemaakt lange termijn plan waardoor diverse 

baanverbeteringen (ook voor hole 16) denkbaar zijn.  

 

Juridische visie problematiek  en reactie op ontvangen juridisch advies JPR 

JPR oordeelt dat op basis van de erfdienstbaarheid er voldoende juridische basis is om de huidige situatie 

te handhaven, mits door SGC voldoende maatregelen worden c.q. zijn getroffen door het plaatsen van 

hekken en/of andere maatregelen ter afweer van afzwaaiende golfballen op basis van een op haar 

rustende inspanningsverplichting . Voor de vraag of de bestaande hekken voldoende hoog zijn, dient SGC 

advies in te winnen van een deskundige. Mochten de buren van mening zijn dat SGC niet voldoende haar 

inspanningsverplichting nakomt waardoor een verzwaring van de erfdienstbaarheid zou zijn, dan dient 

men dat te bewijzen.   

Op basis van het advies van JPR kunnen wij niet anders constateren dan dat er geen noodzaak is tot 

aanpassing van Hole 16. Dit betekent dat de uitgangspositie van SGC in de gesprekken met de buren een 

hele andere is dan voorgesteld door het bestuur. Mocht de eigenaar van het buurtperceel volharden in 

haar oordeel dat er wel sprake is van een zodanig gevaarlijke situatie dat de erfdienstbaarheid 

opgeheven dient te worden, dan zullen de buren daartoe bewijs moeten aanleveren. Een lastig punt in 

die bewijslevering is het feit dat op verzoek van de buren zélf in 2020 de hekken zijn weggehaald. Pas 
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daarna lag er een bal naast het terras. De bal waarop de gehele juridische casus van de buren is 

gebouwd.  

Heel kort door de bocht zijn wij van mening dat de oorzaak van de gevaarlijke situatie veeleer 

veroorzaakt is door het laten weghalen van de hekken en dat de buren op hun eigen kosten deze hekken 

dan ook maar terug moeten zetten. Pas daarna kan er een oordeel worden geveld over eventueel 

aanvullende maatregelen. 

Tot slot: JPR benoemt in haar advies een inspanningsverplichting van SGC. Op basis van de tekst van de 

erfdienstbaarheid is deze typering onjuist. Er wordt immers geen melding gemaakt van een 

inspanningsverplichting. Sterker nog: er staat slechts dat het buurperceel dient te dulden dat SGC 

maatregelen treft ter afwering van afzwaaiende ballen. Dat is iets anders dan een 

inspanningsverplichting. 

 

Wat ons betreft zijn er de volgende vragen en onderwerpen die nader onderzocht moeten worden: 

- Hoe kan het dat er voor 2021 nooit een probleem was met de buren en dat de buren gedurende 

25 jaar geen gevaar hebben ondervonden c.q. gemeld? 

- Heeft het bestuur zelfstandig onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke gevaarlijke situatie  

tezamen met een deskundige? 

- Is het voornemen tot de verkoop van het huis van de huidige buren aanleiding geweest tot het 

ontstaan van het geschil? 

- Waarom heeft het bestuur gecommuniceerd met de leden dat de deskundige Jol van oordeel 

was dat Hole 16 een veiligheidsrisico met zich meebracht, die noopte tot aanpassing, terwijl nu 

blijkt dat deze deskundige het tegendeel heeft gesteld? 

- Wat is de visie van C. Städler in verband met de veiligheid? Hij geeft in december 2016  aan dat 

er geen issues zijn, maar dat SGC slechts moet beginnen met vervanging van de populieren 

parallel aan hole 16. 

- Wat is de invloed van de in 2020 op verzoek van de huidige buren verwijderde hekken (en 

gekapte bomen) in de plotselinge (vermeende) overlast? 

- Wat is de motivatie voor het verwijderen van de hekken?  

- Welke afspraken zijn gemaakt over de verwijderde hekken? 

- Waarom heeft het bestuur met de leden gecommuniceerd dat JPR van oordeel was dat er een 

juridische noodzaak was tot aanpassing van Hole 16, terwijl nu blijkt uit het huidige advies dat zij 

dat oordeel helemaal niet zijn toegedaan? 

- JPR adviseert om de hekken terug te plaatsen in verband met de afweer van afzwaaiende ballen; 

hoe denkt het bestuur daarmee om te gaan?  

- Wie draagt de kosten van het terugplaatsen van de hekken, die op verzoek van de buren zijn 

weggehaald? 
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Tot slot 

Wij hopen dat het bestuur positief zal besluiten over het on hold zetten van de aanpassing van hole 16 in 

het belang van (de toekomst) van SGC. Wellicht ten overvloede maar de inzet en de uitkomst van de 

werkgroep samen met de baancommissie is wat ons betreft op geen enkele wijze in het geding en ook 

geen aanleiding tot onderhavig voorstel. Wij hebben veel waardering voor het werk van de werkgroep. 

Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk van u, 

Met vriendelijke groet, 

Willem Morkin 

Berry van der Lande 

Marlies Pierik 

Frank Schreefel 

Anthony Smits van Waesberghe 

Robert Meulenbrug 

Atze Bosma 

Gert van der Leest 

Jan Hein Brummelhuis 

Lucrees van Groningen 

Rob van Baalen 

Maarten Toet 

 

  


