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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Stand van zaken gebiedsvisie de Baars, het Participatieplan de Baars en het Kader van 
Randvoorwaarden. 
 
Inleiding 
In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) is de Baars aangewezen als zoekgebied voor één 
van de energiehubs voor de regio Hart van Brabant. Provincie Noord-Brabant, waterschap de 
Dommel en de vier gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Tilburg hebben de krachten 
verenigd om in het gebied de Baars op zoek te gaan naar mogelijkheden voor grootschalige 
energieopwekking. U werd hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van 7 december 2021. 
 
Naast energie liggen er in het gebied de Baars opgaven op vlak van water, natuur, klimaat en 
recreatie. Bovendien is afgesproken dat we binnen het gebied op zoek gaan naar een locatie voor de 
Upcycle Village. Al deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze vragen om een 
integrale gebiedsvisie. Uitgangspunt is om dit proces samen met betrokken inwoners, ondernemers 
en organisaties uit te tekenen door op te halen welke ideeën, zorgen en wensen er leven.  
 
Het voorbije jaar werd een kader van randvoorwaarden en een communicatie- en participatieplan 
voorbereid. In deze raadsinformatiebrief praten we u bij over de manier waarop we de dialoog met 
de omgeving en de belangrijke stakeholders in het gebied aangaan (het participatieplan), over het 
speelveld waarbinnen de participatie zal plaatsvinden (het kader van randvoorwaarden) en de relatie 
met de Upcycle Village, Kattenberg en het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf. Voor de lancering van 
het project en de start van de omgevingsdialoog wachten we op de aanstelling van een nieuw 
projectteam. Een belangrijke mijlpaal van het project is om de omgevingsvergunning voor 
windenergie voor 1 januari 2026 definitief te hebben. Daarvoor moet ook de gebiedsvisie, een MER- 
en planologische procedure afgerond zijn. 
 
Informatie 
 
Het speelveld: kader van randvoorwaarden 
Omdat een gebiedsvisie een complex proces is waarin het belangrijk is tussentijds resultaten te 
consolideren, is er door de stuurgroep de Baars een kader van randvoorwaarden voor 
klimaatadaptatie, landschap, economie en energie opgesteld, zie bijlage. Dit document schetst de 
opgaven, voorwaarden en de minimaal gestelde eisen voor de gebiedsvisie. De wettelijke kaders 
worden hierin niet opgesomd. Die zijn voor elke ontwikkeling van toepassing.  
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Het kader van randvoorwaarden is de basis waarmee we gesprekken aangaan met de belangrijke 
stakeholders in het gebied én de inwoners. Het kader maakt duidelijk waar we in dialoog over 
kunnen gaan, en vooral ook waar géén ruimte is voor dialoog.  
                         
Het participatieplan: een flexibel inzetbare dialoog-infrastructuur  
In de Baars gaan we iets unieks doen. Zoals de basisboodschap zegt: “De Baars is een toekomsttuin 
van en vóór ons allemaal”.  
 
Burgertafel 
Met de voorgestelde dialoog roepen we de deskundigheid in van inwoners en luisteren we naar hun 
bezorgdheden, suggesties en wensen. Het wordt een hybride proces. Dat betekent een combinatie 
van twee online dialogen met véel deelnemers én een kleinere fysieke reflectiegroep waarin de 
tussenresultaten worden ingebracht: een burgertafel van zo’n twintig personen. De burgertafel komt 
in deze fase vier keer bij elkaar om tot een advies te komen in aanloop naar de Notitie van Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD) en de gebiedsvisie. 
 
Gebiedsbeheergroep  
Naast het participatieproces voor inwoners, doorlopen we een participatieproces voor belangrijke 
stakeholders zoals de Beekse Bergen, de lokale energie coöperaties (LEC’s), ZLTO/de Hilver, de 
Koningshoeve, Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis, Brabants Landschap en Reyrink/ Roozen van Hoppe 
(Upcycle Village). Samen vormen zij de gebiedsbeheergroep. Deze groep zal, net zoals de burgertafel, 
in enkele workshops een advies opmaken met hun belangen, wensen, belemmeringen én 
meekoppelkansen. De twee adviezen worden vervolgens samengevoegd en hiermee stellen we de 
NRD en de gebiedsvisie op.  
 
Samenhang met andere ontwikkelingen: 
Upcycle Village 
De Upcycle Village is een waardevolle aanvulling voor het gebied de Baars. Bovendien beïnvloeden 
de locatiekeuze van de Upcycle Village en het proces voor de gebiedsvisie elkaar. In het kader van 
randvoorwaarden werd daarom opgenomen dat gemeenten, provincie en waterschap hun uiterste 
best doen om de Upcycle Village binnen het gebied De Baars in te passen.  
 
Kattenberg 
Energiehub de Kattenberg grenst aan het gebied de Baars. Beide zoekgebieden worden goed op 
elkaar afgestemd en waar mogelijk samen opgepakt.  
 
Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf 
Na oprichting van het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf, naar verwachting maart-april dit jaar, zal 
dit bedrijf o.a. de regie voeren op de verdere ontwikkeling en uitvoering van de energiehub voor de 
Baars. De besluitvorming over de gebiedsvisie voor de Baars blijft een bevoegdheid van de 
gemeenteraden. Zij stellen de gebiedsvisie vast.  
 
Vervolg 
Het communicatie- en participatietraject start na aanstelling van een nieuw projectteam. We koersen 
op verwerven van de omgevingsvergunning, mét inspraak van de omgeving en de 
gebiedsbeheergroep, voor 1 januari 2026.  
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Communicatie 
Alle betrokken gemeenteraden krijgen min of meer gelijktijdig deze informatie. 
 
Bijlagen 
1. Participatieplan de Baars 
2. Kader van randvoorwaarden 
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