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Kennisnemen van 
Informatie over de stand van zaken en het proces voor de gebiedsvisie De Baars. 
 
Inleiding 
In het bod voor de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS 1.0) is De Baars aangewezen als één 
van de Energiehubs voor de regio Hart van Brabant. De Energiehubs zijn zoekgebieden voor 
duurzame energie-opwek door windmolens en zonneparken. Dit kan samengaan met andere vormen 
van energie-opwek en energieopslag. Daarnaast zijn de opgaven voor klimaatadaptatie onderdeel 
van de invulling van een energiehub. In 2020 is een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers 
van de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en Tilburg, waterschap De Dommel, provincie 
Noord-Brabant en Rijkswaterstaat gestart met het maken van een gebiedsvisie. Een stuurgroep, die 
bestaat uit bestuurders van genoemde partijen, volgt de voortgang en besluit over vervolgstappen in 
het proces voor de gebiedsvisie. De stuurgroep heeft aangegeven dat bij de gemeenteraden en 
inwoners van de betrokken gemeenten behoefte is aan eenduidige informatie over de 
ontwikkelingen in het gebied De Baars. Daarom is afgesproken dat de gemeenten, Goirle, 
Hilvarenbeek Oisterwijk en Tilburg een gezamenlijke raadsinformatiebrief opstellen om de raden te 
informeren over de stand van zaken en vervolgstappen. Deze RIB heeft u nu in handen. 
 
Informatie 
Binnen de regio Hart van Brabant is in 2020 afgesproken om, vooruitlopend op de vaststelling van de 
REKS, te starten met de uitwerking van de ‘energiehub’ rondom Knooppunt De Baars 
De regio ziet het als een ‘pilot’ en leertraject voor de overige ‘energiehubs’ in de regio. De keuze voor 
Knooppunt De Baars is ingegeven door enkele lopende ontwikkelingen in het gebied die om een 
integrale afweging vragen. Denk aan de verbreding van de A58, uitbreiding van ETZ, uitbreiding van 
Beekse Bergen, de wateropgave voor dat gebied en de locatiekeuze voor een Upcycle Village. In de 
regio is ook afgesproken dat eerst een integrale gebiedsvisie wordt opgesteld. De gebiedsvisie geeft 
inzicht waar de ontwikkelingen kunnen landen en zorgt dat er samenhang komt tussen de grote 
opgaves in dit gebied.  
 
Gemeenten, Waterschap, RWS en Provincie werken samen aan de gebiedsvisie 
Energiehub De Baars ligt in de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en Tilburg. Deze 
gemeenten, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat werken samen aan 
de gebiedsvisie. De genoemde ontwikkelingen hebben veel impact op de omgeving maar kunnen ook 
meerwaarde creëren voor het gebied De Baars en de Regio. Uitgangspunt is dat de juiste functie op 
de juiste plaats komt. Dit vraagt om een integrale benadering waarin alle belangen worden 
afgewogen zonder op voorhand al kaders te stellen.  
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In een democratisch proces bepalen alle belanghebbenden gezamenlijk op welke locaties de 
verschillende opgaven gaan landen en onder welke voorwaarden. Uiteindelijk moet dit proces leiden 
tot een vastgestelde gebiedsvisie die de verdere uitvoering van alle opgaven in het gebied De Baars 
mogelijk maakt. 
Besluitvorming over de gebiedsvisie vindt plaats door de gemeenteraden. De provincie Noord-
Brabant en het waterschap De Dommel worden verzocht de gebiedsvisie te onderschrijven.  
 
Een ambtelijke werkgroep heeft een verkenning uitgevoerd en uitgangspunten opgesteld 
De werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen en een 
adviesbureau, is gestart met een verkenning van het gebied. De verkenning laat zien wat de 
kwaliteiten van het gebied zijn, of verschillende opgaven en ruimteclaims met elkaar conflicteren, 
maar ook of opgaven en ruimteclaims elkaar kunnen versterken. Tijdens de verkenning is gesproken 
met stakeholders als Beekse Bergen, ziekenhuis ETZ, bedrijven van de Upcycle Village, Brabants 
Landschap, ZLTO en Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Vanuit de verkenning is een 
uitgangspuntennotitie opgesteld die de richting aangeeft voor de gebiedsvisie, de stip op de horizon. 
De uitgangspuntennotitie is vastgesteld door de stuurgroep op 14 oktober 2021 (zie bijlage 1).   
 
De ontwikkelingen geven meerwaarde aan de kwaliteit en het gebruik van het gebied De Baars 
Alle ontwikkelingen brengen compensatie met zich mee voor landschappelijke, klimatologische en 
ecologische inpassingen. Een energiehub biedt kansen en middelen om te investeren in het gebied. 
Door deze integraal mee te nemen worden ze meer dan een optelsom van losse projecten en bieden 
zo een duurzame meerwaarde voor het gebied. Zo wordt het gebied een interessant uitloopgebied 
voor de omliggende kernen en kan het ook een recreatieve meerwaarde bieden voor ons regionale 
Leisure profiel. 
 
Belemmeringen voor het proces 
In het gebied zijn veel technische belemmeringen voor het plaatsen van windturbines 
Uit de verkenning voor de energiehub is gebleken dat er in het zoekgebied veel technische 
belemmeringen zijn voor het plaatsen van windturbines. Zo ligt een groot gedeelte van het 
zoekgebied voor windmolens binnen het radargebied van Defensie. Binnen deze zone mogen geen 
hoge objecten geplaatst worden die de radar kunnen verstoren. Ook in de aanvliegzone van de 
traumahelikopter van het ETZ zijn geen windturbines mogelijk. Daarnaast heeft de gemeenteraad 
van Hilvarenbeek, bij de vaststelling van de REKS, een amendement aangenomen dat een verdere 
beperking oplegt voor het plaatsen van windturbines bij de Beekse Bergen. Hierdoor is de ruimte om 
te komen tot een goede en integrale invulling van een energiehub nog kleiner geworden. De situatie 
die hierdoor is ontstaan is bestuurlijk besproken in de stuurgroep voor de gebiedsvisie. 
 
De stuurgroep is van mening dat de gebiedsvisie moet worden afgerond 
In haar vergadering van 27 september dit jaar heeft de stuurgroep het belang van de gebiedsvisie 
benadrukt. Een goed afgewogen locatiekeuze voor de Upcycle Village in combinatie met de water- en 
natuuropgave kan alleen vanuit de integrale benadering. De ontwikkelingen en opgaven in dit gebied 
moeten uiteindelijk in samenhang met elkaar een aantrekkelijk landschap vormen. De gebiedsvisie is 
het middel hiertoe en moet daarom worden afgerond. 
 
Voor de energiehub wordt een Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
Voorafgaand aan de stuurgroep vergadering zijn alle “technische en bestuurlijke belemmeringen 
voor grootschalige opwerk van windenergie” in beeld gebracht (zie bijlage 2).  
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De stuurgroep heeft haar zorgen geuit over haalbaarheid van een energiehub maar zegt ook vast te 
willen houden aan de opgave vanuit de REKS. Om de kansen en mogelijkheden voor grootschalige 
opwek goed in kaart te brengen wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door bureau Bosch & 
van Rijn. Daarna wordt gekeken hoe opwek met zon en wind in het gebied kunnen worden ingepast. 
Als de uitgangspunten wijzigen of als blijkt dat we niet aan de kaders kunnen voldoen moeten we 
terug naar de gemeenteraden. 
 
De omgevingsdialoog moet worden opgepakt om onrust weg te halen en draagvlak te bevorderen 
De stuurgroep heeft ook aangegeven dat de omgevingsdialoog moet worden opgepakt. Om de 
onrust weg te nemen moeten inwoners in het gebied worden geïnformeerd over het proces. 
Inwoners moeten weten wat er speelt en welke vervolgstappen er gaan komen. Daarnaast moeten 
de gesprekken met stakeholders worden voortgezet.  
 
Het proces verloopt traag door onderzoeken en vacatures 
De situatie rondom de belemmeringen en haalbaarheid van de energiehub, maar ook de 
onderzoeken voor een onderbouwde locatiekeuze voor het Upcycle Village, zorgen dat het proces 
voor de gebiedsvisie minder snel verloopt dan gepland. Eerst moet duidelijk zijn wat mogelijk is 
voordat verdere uitwerking volgt. Ook het vertrek van zowel de procesmanager van de REKS als de 
projectleider van gebiedsvisie De Baars zorgt voor vertraging. Voor beide functies worden nu nieuwe 
mensen aangetrokken.  
 
De samenhang met de Upcycle Village 
De locatiekeuze van de Upcycle Village en het proces voor de gebiedsvisie beïnvloeden elkaar 
Twee ondernemers uit Hilvarenbeek werken al enkele jaren aan de uitwerking van hun nieuwe 
gezamenlijke bedrijfsconcept onder de noemer “Upcycle Village” (UV). Voor de ontwikkeling hiervan 
is, samen met de gemeente Hilvarenbeek, gekeken naar een geschikte locatie. In dat kader is door 
Stec en Sweco binnen de arbeidsregio een onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat gebied De Baars, 
hoewel landelijk gebied, het meest geschikte zoekgebied is voor dit initiatief. Vanwege het duurzame 
karakter van het bedrijfsconcept past het initiatief bij de gebiedsvisie De Baars en kan het in de 
verdere uitwerking bijdragen aan de concrete vertaling van de doelstellingen uit de REKS. 
Omgekeerd is de gebiedsvisie als ontwikkelrichting belangrijk om het UV te kunnen verankeren op 
deze locatie. Er is zodoende een nauwe relatie tussen beide initiatieven. Daarom is een goede 
afstemming erg belangrijk om tot voortgang te komen, en concrete uitwerking te geven aan zowel 
het Upcycle Village als gebiedsvisie De Baars. 
 
Voor een goed onderbouwde locatiekeuze voor het Upcycle Village is nader onderzoek nodig 
De locatiekeuze voor het initiatief richt zich op drie locatie binnen het gebied De Baars. Duidelijk is 
dat deze 3 locaties ieder hun eigen kwaliteiten en belemmeringen kennen en dat voor een goed 
vergelijk nader onderzoek nodig is. Dit aanvullend onderzoek is in eerste instantie uitgevoerd in de 
vorm van een belangenonderzoek. Het resultaat hiervan bleek onvoldoende grondslag voor een 
definitieve onderbouwing van een locatiekeuze. Er is behoefte aan verdiepend onderzoek op de 
aspecten water, natuur en verkeer. Een voorstel hiervoor is ambtelijk samen met Provincie Noord 
Brabant en Waterschap de Dommel door gemeente Hilvarenbeek uitgewerkt. Dit leidde tot een 
voorstel voor een traject van meerwaardecreatie voor het Upcycle Village aan de stuurgroep. De 
stuurgroep heeft hiermee ingestemd (zie memo bijlage 3).  
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Een traject van meerwaarde voor het Upcycle Village wordt stapsgewijs uitgevoerd in wisselwerking 
met de uitwerking van de gebiedsvisie 
Het traject van meerwaardecreatie zet in op een iteratief, oftewel stapsgewijs, proces. Dat houdt in 
dat we per stap afspraken maken over uit te werken aspecten. De uitwerking richt zich op de 
gevolgen voor de aspecten water, natuur en verkeer. De resultaten van deze uitwerking leggen we bij 
elkaar en op basis daarvan bepalen we de vervolgstappen. Gezien de relatie met Gebiedsvisie De 
Baars kan het iteratief proces voor het UV niet los van de gebiedsvisie worden doorlopen. Vanuit de 
gebiedsvisie kan een bredere meerwaarde worden onderbouwd, dan wanneer het UV een op zichzelf 
staand initiatief is. Omgekeerd kunnen vanuit het UV verrijkingen worden aangedragen voor de 
gebiedsvisie De Baars.  
 
Deze complexe wisselwerking vraagt om een duidelijke rolverdeling  
Bij zo’n stapsgewijze aanpak is een duidelijke rolverdeling belangrijk voor een productieve 
samenwerking. Ten aanzien van het UV ligt het initiatief bij de ondernemers. Voor het aanleveren 
van de onderzoeken voor het traject van meerwaardecreatie is gemeente Hilvarenbeek in de lead. 
De regio staat aan de lat voor de gebiedsvisie De Baars en is daarmee in de lead voor de uitwerking 
van de integrale visie voor dit gebied. Provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel hebben in 
alle stappen van beide iteratieve processen een toetsende, adviserende en meedenkende rol.  
Voor de afstemming met de gebiedsvisie De Baars wordt de voortgang en resultaten van de 
onderzoeken gedeeld in de ambtelijke werkgroep gebiedsvisie De Baars. Vanuit deze ambtelijke 
werkgroep wordt gezamenlijk over de voortgang van de gebiedsvisie en het traject van meerwaarde 
voor het UV gerapporteerd aan de stuurgroep voor gebiedsvisie De Baars. 
 
Vervolg 
 De communicatie met de omgeving wordt opgepakt 

De informatie naar inwoners en Stakeholders in het gebied gebeurt parallel aan elkaar. Vanuit de 
stuurgroep is opdracht gegeven om de communicatie naar de omgeving te starten. Een voorstel 
hiertoe wordt binnen de ambtelijke werkgroep uitgewerkt.  

 Voor de uitwerking van de energiehub wachten we het haalbaarheidsonderzoek af 
Bij voldoende kansen bekijken we waar en hoe windturbines en zonnevelden in het gebied 
kunnen worden ingepast. Als blijkt dat dit niet mogelijk is met respect voor alle belemmeringen, 
komen we met een onderbouwd voorstel terug bij de gemeenteraden. 

 Voor de samenhang worden de voortgang en resultaten van de onderzoeken gedeeld in de 
ambtelijke werkgroep gebiedsvisie De Baars 
Door de resultaten van de onderzoeken bij elkaar te leggen kan de werkgroep stapsgewijs verder 
invulling geven aan een gebiedsvisie waarin alle opgaven en belangen integraal zijn gewogen. 
 

Aanvullende Informatie  
Aanvullend op het voorgaande, dat uniform met alle gemeenteraden wordt gedeeld, geldt specifiek 
voor Goirle dat de ontwikkeling van energiehub De Baars al een vertaling heeft gekregen in de 
nieuwe Omgevingsvisie. 
 
Communicatie 
De gemeenteraden van de betrokken gemeenten worden gelijktijdig geïnformeerd. Er wordt niet 
alleen ambtelijk en bestuurlijk overlegd maar er vinden ook gesprekken plaats met stakeholders in 
het gebied. De gesprekken worden verbreed in de omgevingsdialoog. 
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Bijlagen 
1. Uitgangspunten notitie 
2. Notitie belemmeringen energiehub De Baars 
3. Memo meerwaardentraject  
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