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Inleiding  
 
In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) is de Baars aangewezen als zoekgebied voor één 
van de energiehubs binnen regio Hart van Brabant. “Energiehubs zijn aantrekkelijke locaties in de 
toekomst. Ze koppelen en combineren opslag, overslag en distributie van energie (zowel warmte als 
elektriciteit uit zon en wind) aan (groot) verbruikers en aan gebiedsopgaven. De hubs worden 
belangrijke maatschappelijke locaties, door de vele energiemogelijkheden en de combinatie met 
andere functies zoals recreatie.“, aldus de REKS. Toekomsttuin de Baars is één van de 
gebiedsontwikkelingen uit het eerste REKS-bod waar meerdere opgaven zoals klimaat, landbouw, 
biodiversiteit, mobiliteit en recreatie gekoppeld zijn aan de energieopgave.  
 
Toekomsttuin de Baars ligt in het gebied tussen Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (zie 
bijlage, figuur 3.1). In de stuurgroep zijn de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg, de 
provincie Noord-Brabant en het Waterschap de Dommel vertegenwoordigd. 
 
De Baars wordt een toekomsttuin, van en vóór ons allemaal. Samen bouwen we in het gebied aan 
een energiek, werkend en klimaat robuust landschap. Zo houden we onze voeten droog, laten we 
planten bloeien en dieren groeien. In de Baars wekken we onze eigen energie duurzaam op. 
Daarmee voorzien we bedrijven en inwoners in de regio van lokaal opgewekte duurzame energie. 
Bovendien investeren we dankzij lokaal eigendom de opbrengst in lokale klimaat- en 
energieprojecten. Hoe we dit gaan doen, bepalen we samen met de omgeving. 
 
Voorliggend ‘Kader van randvoorwaarden’ schetst waar nieuwe ontwikkelingen binnen het gebied de 
Baars aan bijdragen. Samen met de notitie van uitgangspunten (oktober 2021), over de opgaven en 
ambities, vormt dit het startpunt voor het participatietraject. Het kader geeft aan waar ruimte is voor 
participatie en op welke aspecten we met de omgeving in dialoog gaan om tot een beter plan te 
komen: een toekomsttuin.  
 
Het is vanzelfsprekend dat de ontwikkelingen worden getoetst aan de bestaande wet- en 
regelgeving: deze worden niet apart genoemd. 
 
In hoofdstuk 1 is het ‘Kader van randvoorwaarden’ puntsgewijs opgesomd voor de opgaven 
klimaatadaptatie en landschap, energie en economie. In hoofdstuk 2 worden de punten van het 
‘Kader van randvoorwaarden’ toegelicht. In hoofdstuk 3 staan de toelichtende kaarten. 
 
  



1. Kader van randvoorwaarden, puntsgewijs 
 

1.1. Klimaatadaptatie en landschap 
 

 

1. Nieuwe ontwikkelingen en functies volgen de lagenbenadering. 

2. Waterproblemen (kwantiteit en kwaliteit) worden niet naar benedenstrooms gelegen 
gebieden afgewenteld. Dit geldt zowel buiten het gebied van de Baars als binnen het 
plangebied. Andersom kunnen bovenstrooms gelegen ontwikkelingen bijdragen in het 
verminderen van benedenstroomse problematiek.  

3. Het grondwaterpeil (GLG) in infiltratiegebieden is in 2027 met minimaal 35 cm verhoogd 
ten opzichte van het referentiejaar 2002. In de lagere (kwel) gebieden is de stijging 10 cm. 

4. Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan het behalen van de KRW-doelstellingen.  

5. De EVZ nieuwe Leij wordt in stand gehouden en versterkt. De natuurwaarden ten zuiden 
van de A58 worden versterkt. 

6. Realisatie van faunapassages bij het kanaal en de A58. 

7. In een EVZ respecteren andere functies de functies van de EVZ. 

8. De invulling van de gebiedsvisie levert per saldo een kwaliteitsverbetering op voor flora en 
fauna.  

9. Voor het gebied dat in de REKS is aangegeven als Systeem Voortse Stroom (zie bijlage, 
figuur 3.3) gelden de gebiedsopgaven voor klimaatadaptatie. 

10.  Ontwikkelingen passen in de landschappelijke structuren.  
 

  



 
1.2. Energie 

  
 

11. Realisatie van duurzame opwek van energie in een mix van zon en wind (REKS 1.0) met een 
totale jaarlijkse productie van 65.000 MWh. Daarnaast biedt de Baars ruimte voor opslag, 
innovatie en conversie van energie en ruimte voor de energie-infrastructuur. 

12. Bij het zoeken naar geschikte locaties voor windenergie wordt (vooralsnog) géén rekening 
gehouden met de beperkingen van de radarhindernormen voor de luchtverkeersleiding 
van Defensie. In de communicatie wordt vermeld dat overleg met defensie plaatsvindt 
over de beperkingen voor windturbines.  
 

13. Grootschalige opwek (zon, wind, energieopslag) wordt landschappelijk goed ingepast en 
draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen, biodiversiteit- en gebiedsopgaven. 

14. Binnen de gemeentegrenzen van Hilvarenbeek is het zoekgebied voor de Baars voor 
grootschalige energie opwek begrensd tot maximaal 750 meter ten zuiden van de A58. 

15. Het zoekgebied voor grootschalige energie opwek in de Baars ligt op een minimale afstand 
van 500 meter vanaf de grens van het bestaand stedelijk gebied van de gemeente Goirle. 

16. De landelijke afstandsnorm, die nu in voorbereiding is bij het Ministerie van EZK, moet 
bekend zijn en is leidend in de vergunningaanvraag van de windturbines. 

17. 50 % lokaal eigenaarschap is uitgangspunt, uitwerking in samenspraak met de 
betrokkenen. 

18. Een deel van het lokaal eigenaarschap wordt geïnvesteerd in het gebied. 
 

1.3. Economie 

 
19. Recreatie dichtbij huis, in het landschap, is een voorwaarde. Ontwikkelingen in het gebied 

dragen bij aan dit doel. 

20. Agrarische activiteiten horen thuis in het gebied.  

21. De intensievere vormen van recreatie in het gebied, zoals de Beekse Bergen, moeten 
voldoende ruimte houden om toekomstbestendig door te ontwikkelen. 

22. De fietsinfrastructuur in het gebied wordt verbeterd, de fietsroute Bakertand – 
Ambrosiusweg wordt gerealiseerd. 

23. Gemeenten, provincie en waterschap doen hun uiterste best om de Upcycle Village binnen 
het gebied De Baars in te passen. 

 
 



2. Kader van randvoorwaarden, toelichting 

 
2.1. Klimaatadaptatie en landschap 

 
1. Nieuwe ontwikkelingen en functies volgen de 

lagenbenadering. 

Bij een gebiedsontwikkeling helpt de 
lagenbenadering om keuzes te maken. Daarbij zijn 
alle drie lagen gelijkwaardig. Al stelt een 
onderliggende laag wel voorwaarden aan de lagen 
daarboven. Voor alle lagen geldt dat veerkracht en 
omkeerbaarheid van ingrepen belangrijke 
randvoorwaarden zijn bij de toetsing van ingrepen. 

Met die uitzondering dat er afgeweken kan worden van de voorwaarden die onderste lagen 
aan bovenliggende stellen, als het maatschappelijk belang groter is dan het belang dat in 
deze onderliggende laag wordt benoemd en er geen reële alternatieven mogelijk zijn.  
 

2. Waterproblemen (kwantiteit en kwaliteit) worden niet naar benedenstrooms gelegen 
gebieden afgewenteld. Dit geldt zowel buiten het gebied van de Baars als binnen het 
plangebied. Andersom kunnen bovenstrooms gelegen ontwikkelingen bijdragen in het 
verminderen van benedenstroomse problematiek. 

Het waterbeleid van waterbeherende partijen in Nederland, waaronder waterschap de 
Dommel, is erop gericht geen afwenteling (kwalitatief, noch kwantitatief) te laten 
plaatsvinden. In de Interim Omgevingsverordening (IOV) is begrensd wat volgens de huidige 
inzichten nodig is. Deze inzichten veranderen snel. Om klimaatverandering in de toekomst op 
te kunnen vangen, gebieden benedenstrooms te ontlasten en mogelijk in droge perioden van 
water te voorzien, is vergroting van bergingsgebieden noodzakelijk. Ook in de Baars. Medio 
2023 verschijnen de KNMI’23 klimaatscenario’s op basis waarvan nieuwe 
modelberekeningen worden gemaakt over het benodigde areaal van waterberging. Ten 
zuiden van de A58 vormt het creëren van “een Leij erbij” kansen om het systeem voor zowel 
de waterproblemen als voor natuur robuuster te maken.  
 

3. Het grondwaterpeil (GLG) in infiltratiegebieden is in 2027 met minimaal 35 cm verhoogd 
ten opzichte van het referentiejaar 2002. In de lagere (kwel) gebieden is de stijging 10 cm. 

In het grondwaterconvenant dat 13 Brabantse waterpartijen op 15 december 2021 afsloten 
is afgesproken dat deze partijen samenwerken om meer water vast te houden en minder 
grondwater te gebruiken. Het streven van de 13 partijen is dat het grondwaterpeil (GLG= 
gemiddeld Laagste Grondwaterpeil) in de infiltratiegebieden in 2027 35 cm is gestegen ten 
opzichte van het referentiejaar 2002. Voor de lagere (kwelgebieden) is het streven dat de 
GLG 10 cm hoger is dan in 2002. Met dergelijke verbeteringen profiteren zowel de landbouw 
als de natuur. Verdrogende ontwikkelingen in het gebied zijn niet toelaatbaar.  

 
4. Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan het behalen van de KRW-doelstellingen.  

Waterschap de Dommel streeft er naar de beken en andere waterpartijen in 2027 te laten 
voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn 
Water. Tegengestelde ontwikkelingen zijn niet toelaatbaar. 
 



5. De EVZ nieuwe Leij wordt in stand gehouden en versterkt. De natuurwaarden ten zuiden 
van de A58 worden versterkt. 

De EVZ langs de nieuwe Leij (natte EVZ) is nog in ontwikkeling. EVZ nieuwe Leij wordt 
ingericht voor de doelsoorten Kamsalamander en andere amfibieën. Voor de nieuwe Leij 
geldt tevens een beekherstel-opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.  

Het beekdal in de Baars is een uniek dynamisch landschap: de Leij vormt een directe 
verbinding van het beekdal en de zandrug tussen Kampina, de Roovertsche Heide met België 
en de Regte Heide. Het ontwikkelen van de reeds aangewezen NNB-gebieden staan hierin 
ten dienste van het creëren van een beekzone, een Leij erbij, en van een landschappelijke 
zone (zoals de beekdalflank) die bijdraagt aan het functioneren van deze verbinding (zie 
bijlage, figuur 3.2). De zone fungeert daarmee als verbinding voor grotere diersoorten (das, 
ree) en voor kleinere diersoorten van droge biotopen (levendbarende hagedis, hazelworm en 
diverse soorten dagvlinders). De saldobenadering van de provincie Noord-Brabant kan hier 
uitkomst bieden. Bovendien zal de gehele zone tussen de flanken van de Beekse Bergen en 
de stedelijke bebouwing verkoelend werken voor de stad en blijvend als 
waterbergingsgebied fungeren.  

 
6. Realisatie van faunapassages bij het kanaal en de A58. 

De A58 en het kanaal vormen een barrière voor flora en fauna in de verbinding tussen de 
natuurgebieden (Roovertsche Heide, Regte Heide en Kampina), met uitzondering van vissen. 
Door de realisatie van faunapassages, worden deze barrières opgelost, eventueel in 
combinatie met de EVZ-ontwikkeling. 
 

7. In een EVZ respecteren andere functies de functies van de EVZ. 

Ecologische Verbindingszones (EVZ) hebben de functie om flora en fauna vrij te laten 
migreren van het ene natuurgebied naar het andere. Extensieve recreatie zoals wandelen of 
een kruisend fietspad in de EVZ is mogelijk.  
 

8. De invulling van de gebiedsvisie levert per saldo een kwaliteitsverbetering op voor flora en 
fauna.  

Als een verandering in het gebied een biotoopverandering betekent die de totale 
biodiversiteit vergroot is deze verandering mogelijk. We streven naar een toename van het 
aantal soorten in het gebied door verbetering van de leefomgeving. Dit kan betekenen dat 
sommige (algemene) soorten zullen verdwijnen en dat er zeldzamer soorten voor in de 
plaats komen. Teruggang van de kwaliteit als gevolg van de ontwikkelingen in het gebied is 
uitgesloten. Hiervoor is een versterking van zowel de natte (beek) als de droge (op de flank) 
migratieroute noodzakelijk (zie bijlage, figuur 3.2). 
 

9. Voor het gebied dat in de REKS is aangegeven als Systeem Voortse Stroom (zie bijlage, 
figuur 3.3) gelden de gebiedsopgaven voor klimaatadaptatie.  

In de REKS wordt het gebied voor de klimaatopgave vernoemd als “Systeem Voortse 
Stroom”. Dit gebied omvat het beekdal, de droge zandrug en de enkeerd gronden (het 
landbouwgebied ten noorden van Hilvarenbeek). De klimaatopgave heeft het karakter en de 
schaal van de regionale opgave. Het gebied waarin deze gebiedsopgave moet worden 
gerealiseerd heeft hiermee voldoende omvang om invloed uit te oefenen op regionale schaal 
(zowel in het landschapssysteem als het klimaat- en watersysteem). 
 
 
 



10. Ontwikkelingen passen in de landschappelijke structuren.  

Het gebied de Baars is een gebied met diverse landschappelijke structuren. In het beekdal 
een beekdallandschap, op de flanken oorspronkelijk een kleinschalig landschap en op de 
ruggen bos. De structuren zijn leidend voor nieuwe ontwikkelingen. 
 
 

2.2. Energie 
 

11. Realisatie van duurzame opwek van energie in een mix van zon en wind (REKS 1.0) met een 
totale jaarlijkse productie van 65.000 MWh. Daarnaast biedt de Baars ruimte voor opslag, 
innovatie en conversie van energie en ruimte voor de energie-infrastructuur. 

a. Wind: 20MW vermogen, met een jaarlijkse productie van 60.000 MWh 
b. Zon: 5MW vermogen, met een jaarlijkse productie van 5.000 MWh 
c. Verschuivingen van opbrengst tussen de energiebronnen is mogelijk, wind blijft de 

belangrijkste energiebron en de totale jaarlijkse productie moet op 65.000 MWh 
uitkomen. 

d. Opslag en conversie naar bijvoorbeeld waterstof, moet in het gebied mogelijk zijn. 
e. Opwek, opslag en conversie kan niet zonder een energie-infrastructuur zoals 

leidingen en schakelstations die ook ruimte vragen in het gebied. 
 

12. In het participatietraject wordt (vooralsnog) géén rekening gehouden met de beperkingen 
van de radarhindernormen voor de luchtverkeersleiding van Defensie. In de communicatie 
wordt vermeld dat overleg met defensie plaatsvindt over de beperkingen voor de 
windturbines.  
 

13. Grootschalige opwek (zon, wind, energieopslag) wordt landschappelijk goed ingepast en 
draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen, biodiversiteit- en gebiedsopgaven. 
 

14. Binnen de gemeentegrenzen van Hilvarenbeek is het zoekgebied voor de Baars voor 
grootschalige energie opwek begrensd tot maximaal 750 meter ten zuiden van de A58. 

Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Hilvarenbeek een amendement aangenomen 
waarin een begrenzing is opgenomen voor het zoekgebied (zie bijlage, figuur 3.4) voor 
grootschalige energieopwekking. Dit betreft de opwekking van windenergie en voor 
zonnevelden groter dan 0,5 ha.  

 
15. Het zoekgebied voor grootschalige energie opwek in de Baars ligt op een minimale afstand 

van 500 meter vanaf de grens van het bestaand stedelijk gebied van de gemeente Goirle. 

In de omgevingsvisie van de gemeente Goirle is aangegeven dat in het gebied de Baars 
grootschalige energie opwek mag plaatsvinden. Dit gebied begint op een afstand van 
minimaal 500 meter vanaf de grens van het bestaand stedelijk gebied van de gemeente 
Goirle (zie bijlage, figuur 3.5).  
 

16. De landelijke afstandsnorm, die nu in voorbereiding is bij het Ministerie van EZK, moet 
bekend zijn en is leidend in de vergunningaanvraag van de windturbines. 

Medio 2023 worden nieuwe rijksregels voor windturbineparken vastgesteld. Hiervoor stelt 
het Rijk een milieueffectrapport (MER) op. Uit deze MER volgen afstandsnormen. In de motie 
van de gemeenteraad van de gemeente Goirle van 8 maart 2022 is gesteld dat deze nieuwe 



rijksregels vastgesteld moeten zijn voordat de vergunningen voor windturbines aangevraagd 
kunnen worden.  

 
17. 50 % lokaal eigenaarschap is uitgangspunt, uitwerking in samenspraak met de 

betrokkenen. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land 
(zonneparken en windmolens) burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van 
het project. In de REKS 1.0 is genoemd: “Ook de ambities voor 50% lokaal eigenaarschap zijn 
binnen de energieopgaven van belang. Niet voor niets staat in het Klimaatakkoord dat bij 
grote duurzame energieprojecten het streven is om 50% lokaal eigenaarschap vorm te geven. 
In de REKS willen we hier samen met de lokale en regionale partijen vorm aan geven. 
Enerzijds om zoveel mogelijk opbrengsten in de regio te houden, anderzijds om een zo groot 
mogelijk draagvlak te creëren.” 

In de uitgangspuntennotitie de Baars van oktober 2021 is als randvoorwaarde opgenomen 
dat samen met betrokken inwoners, ondernemers en organisaties een nieuwe toekomst voor 
de Baars uitgewerkt wordt. In het participatieplan van september 2022 is het 
handelingsperspectief vastgelegd. De uitkomst van het participatieproces zal mede richting 
geven aan de invulling van het lokale eigendom. Het vormgeven van de financiële participatie 
is uiteindelijk aan het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS. Via maatwerk zal het Publiek 
Ontwikkelbedrijf REKS onderzoeken of en hoe andere partijen in de ontwikkeling kunnen 
participeren. De input vanuit het participatieproces wordt hierbij meegenomen. 
 

18. Een deel van het lokaal eigenaarschap wordt geïnvesteerd in het gebied. 

De opgaven voor het gebied de Baars zijn groot. Een deel van het lokaal eigenaarschap zal 
daarom opnieuw in het gebied geïnvesteerd worden. 

 

2.3. Economie 
 

19. Recreatie dichtbij huis, in het landschap, is een voorwaarde. Ontwikkelingen in het gebied 
dragen bij aan dit doel. 

De Baars is een uitloopgebied voor de stad en de dorpen. Het gebied moet hiervoor 
meerwaarde bieden.  
 

20. Agrarische activiteiten horen thuis in het gebied. 

Agrarische activiteiten zijn eigen voor het gebied de Baars. Al dient zich ook hier een transitie 
aan. Verbetering van de bodem en het watersysteem zijn essentieel voor een goede 
agrarische bedrijfsvoering. Kringlooplandbouw en de biodiversiteit zijn kansrijke 
onderwerpen om mee te nemen in het gebied.  
 

21. Intensievere vormen van recreatie in het gebied, zoals de Beekse Bergen, moeten 
voldoende ruimte houden om toekomstbestendig door te ontwikkelen. 

Een toekomstbestendige doorontwikkeling op vlak van landschap en mobiliteit is 
noodzakelijk om grootschalige recreatie in het gebied aantrekkelijk te houden.  
 
 
 
 



22. De fietsinfrastructuur wordt verbeterd, de fietsroute Bakertand – Ambrosiusweg wordt 
gerealiseerd. 

Ten behoeve van recreatie en woon-werk verkeer, wordt de fietsinfrastructuur in het gebied 
versterkt. In de eerste plaats is hiervoor een directe fietsverbinding tussen Goirle en 
Hilvarenbeek noodzakelijk.  
 

23. Gemeenten, provincie en waterschap doen hun uiterste best om de Upcycle Village binnen 
het gebied De Baars in te passen.  

De Upcycle Village is een waardevolle aanvulling voor het gebied. Zo kan de Upcycle Village 
een belangrijke rol vervullen binnen het energievraagstuk en heeft het een rol in de realisatie 
van een circulaire economie. 
 

  



3. Bijlagen, kaartmateriaal 
 

3.1. De Baars 
Figuur 3.1: de Baars 

 

 

 
 
  



 

3.2. Droge Ecologische Verbinding Zones 
 

 
Figuur 3.2: droge Ecologische Verbinding Zone (EVZ) 

 
 

3.3. REKS: gebied “Systeem Voortse Stroom” 
 

Figuur 3.3: REKS: gebied “Systeem Voortse Stroom” 

 
  



3.4. Amendement Hilvarenbeek 

Figuur 3.4: Amendement Hilvarenbeek  

 
3.5. Omgevingsvisie Goirle 

Figuur 3.5: Omgevingsvisie Goirle 
- zoekgebied grootschalige energie, groene vlek met stippellijn 


