
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Zaaknummer: 61806 

 

 

gemeente Hilvarenbeek 

Agendapunt nr.: 15 
 
De raad van de gemeente Hilvarenbeek,  
gezien het voorstel van het college,  
gelet op de Gemeentewet; 
 
besluit: 
 
de definitieve Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant vast te stellen, 
 
a. onder de voorwaarde dat: 

1. Met alle aangrenzende gemeenten afspraken worden gemaakt hoe om te gaan met 
toekomstige projecten nabij gemeentegrenzen. 

2. Dat er binnen de regio afspraken worden gemaakt hoe om te gaan met toekomstige 
projecten nabij gemeentegrenzen, daaronder begrepen de wijze waarop omwonenden van 
de buurgemeente betrokken worden in het proces en hoe – indien van toepassing – ook zij 
delen in de lusten daarvan.  
 

b. met de volgende toevoegingen: 
1. bij het onderdeel ‘zoekgebieden windenergie en energiehubs langs de ring van Tilburg’ 

(paragraaf 6.3); 
1. Het zoekgebied voor grootschalige energieopwek binnen energiehub De Baars, 

rondom het infrastructurele knooppunt De Baars, wordt voor grootschalige 
energieopwek, waaronder zonneparken groter dan 0,5 hectare en windturbines, 
begrensd tot maximaal 750 meter ten zuiden van de A58. Zie voor de precieze 
begrenzing de bijgevoegde kaart. 

2. Voor de verkenning, de noodzakelijke onderzoeken en de gebiedsvisie voor de 
Energiehub, kan over de grenzen van het zoekgebied worden gekeken voor zover dit 
noodzakelijk is voor de andere doelstellingen binnen de energiehub, zoals klimaat. 
Ook de omgevingsdialoog en financiële participatie strekken verder dan de 
begrenzing uit punt 1, omdat grootschalige energieopwek impact heeft op een groot 
gebied. 

2. En in het onderliggende document “ontwerpen aan het REKS-bod” worden de volgende 
punten gewijzigd: 

1. Op pagina 51 de tekst: “4. De Hub van de Beekse Bergen” te vervangen door: “4 De 
Hub van knooppunt de Baars”. 

2. Op pagina 55 de tekst “wind boven safaripark” en het plaatje met de giraf en de 
windmolen worden verwijderd. 

3. Instemming met de REKS waarin de ‘zoekgebieden windenergie in het zuiden boven nieuw te 
ontwikkelen bos’ zijn opgenomen, impliceert niet dat daarover nu reeds positief wordt 
besloten of dat hierover enige positieve intentie wordt uitgesproken, maar betekent slechts 
dat hiernaar de komende jaren nader onderzoek kan worden uitgevoerd.  

4. Bij de uitwerking van genoemd onderzoek en eventuele vervolgstappen dient de raad van de 
gemeente Hilvarenbeek steeds te worden betrokken. 

5. Genoemd onderzoek zal onder meer de volgende vragen moeten beantwoorden: 
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a. Wat is de aard, ernst en omvang van het geschetste probleem van verdroging 
en uitputting van de gronden in de hoger gelegen natuurzone in het zuiden 
van de regio, in het bijzonder in de gemeente Hilvarenbeek? 

b. Welke oplossingen zijn denkbaar voor het onder a. genoemde probleem? 
c. Op welke wijze kunnen de onder b. genoemde oplossingen worden 

gefinancierd? 
d. Kunnen windmolens bijdragen aan en/of onderdeel zijn van de hiervoor 

genoemde oplossingen en zo ja, op welke wijze? 
6. Bij het hiervoor genoemde onderzoek en de eventuele verdere besluitvorming dient 

nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de belangen van onze inwoners en bedrijven 
alsmede van natuur, landschap en recreatie. Voorts dienen daarbij alle relevante 
maatschappelijke, technologische, economische en politieke ontwikkelingen tussen nu en 
2030 te worden betrokken. 

7. De gemeente Hilvarenbeek gaat voor projecten op haar grondgebied uit van een lokaal 
omgevingsfonds waarin door projectontwikkelaars jaarlijks een substantiële bijdrage wordt 
gestort. De gemeente Hilvarenbeek stemt alleen in met een regionaal omgevingsfonds als dit 
een aanzienlijke meerwaarde biedt.  

 
Besloten in zijn openbare vergadering van 10 juni 2021. 
de raad,  
 

Raadsgriffier 

de heer M. Janus 

Voorzitter 

de heer E.M.L. Weys 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart behorende bij onderdeel b.1.1. van het raadsbesluit. 


