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Voor Stuurgroep gebiedsvisie De Baars 

Van Projecetleider Pieter Hens 
Kopie aan Ambtelijke werkgroep De Baars 
Datum 23 juni 2021 

Onderwerp Technische en bestuurlijke randvoorwaarden en belemmeringen voor grootschalige opwerk 
van duurzame energie.  
 

Als we alle moties en het amendement bij elkaar optellen, dan zit het gehele gebied op slot voor grootschalige 

opwerk van duurzame energie. De vraag is of er nog sprake is van een integrale  gebiedsopgave. We praten ook 
niet meer over de juiste functie op de juiste plek, maar waar is nog wel ruimte voor een windmolen of 
zonnepark. De belangrijkste pijler voor een integrale gebiedsvisie is hiermee onderuitgehaald. Om verder te 
gaan zal er politieke ruimte moeten komen.  

 

 
 
Amendement Hilvarenbeek, begrenzing zoekgebied grootschalige energieopwekking, 10 juni 2021.  

1. Het zoekgebied voor grootschalige energieopwekking binnen energiehub De Baars, rondom het 
infrastructurele knooppunt De Baars, wordt voor grootschalige energieopwekking, 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 energie o pwek impact 
heeft op een groot gebied.  

 

Radarhinderonderzoek TNO, Januari 2020. Onderzoek naar radarhinder Defensie binnen het 300 en 500 voet 
gebied.  
De Berekeningen zijn uitgevoerd met windturbines met worst-case afmetingen uit de 3 MW klasse met een 
maximale ashoogte van 100 m en een maximale rotordiameter van 100 m. 
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Beschermingsvlak Traumahelikopter ETZ, Bouwhoogtebeperkingen Luchtvaart, Beschermingsvlak ILT 
 
https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8eaadfac232049849ad9841d35cd7451  

 
Besluitvorming REKS bod 2021 Hilvarenbeek, 30 maart 2021  
Het college besluit de definitieve Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant (REKS) ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het college geeft daarbij aan dat het achter de REKS staat 

maar kanttekeningen plaatst bij de verdere invulling van gebiedsvisie De Baars. Die kanttekeningen houden in 
dat het college - vanwege het gewicht dat het toekent aan ontwikkelingsmogelijkheden van Beekse Bergen - 
alleen instemt met die verdere invulling van gebiedsvisie De Baars wanneer de belangen van Beekse Bergen 
zorgvuldig worden gewogen en er sprake is van draagvlak bij Beekse Bergen en van een goede landschappelijke 

inpassing. Daarnaast stelt het college zich op het standpunt dat initiatieven op Hilvarenbeeks grondgebied 
substantieel ten gunste moeten komen van de Hilvarenbeekse samenleving. 
 

• Vanuit Libema is aangegeven dat windmolens binnen een straat van 800 meter van de perceelsgrens 

funest is voor een rendabele bedrijfsvoering. Dit is niet onderbouwd middels een onderzoek. Libema 
heeft toegezegd deze aan te leveren. 

• Libema  is een onderzoek gestart naar de effecten van plaatsing van windmolens op diergedrag en 

dierwelzijn van de diersoorten die op Beekse Bergen aanwezig zijn. 
 

Besluitvorming Concept Omgevingsvisie Goirle 
Op 1 juni is de concept-omgevingsvisie met de raad besproken. Daarbij is de volgende motie, hoewel ontraden 
door het college, door een meerderheid van de raad aangenomen:  
 

- In de Omgevingsvisie op te nemen dat natuurgebieden uitgesloten zijn voor plaatsing van 
windmolens. 

- In de omgevingsvisie op te nemen dat windmolens niet worden geplaatst binnen een afstand van 

minimaal 500 meter tot de grenzen van Natura 2000 gebieden. 
- In de omgevingsvisie op te nemen dat windmolens niet worden geplaatst binnen een afstand van 

minimaal 250meter tot de grenzen van Natuurnetwerk Brabant. 
 

Betwijfeld wordt of de raad daarbij in de gaten heeft gehad dat grote delen van onze beekdalen ook NNB zijn. 
Uitvoering van deze motie maakt wind boven nieuw bos aan de zuidzijde van de REKS onmogelijk , maar blijkt 
ook enorme beperkingen op te leggen aan de realisatie van windmolens in het gebied De Baars. Deze lijken aan 

de Goirlese kant dan ook niet meer mogelijk. Middels een raadsinformatiebrief zal Wethouder Franssen de 
raad laten weten dat deze motie in strijdigheid is met het vastgesteld beleid, waardoor wij deze moties niet 
kunnen worden doorvoert in de omgevingsvisie Goirle. 
 

 

https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8eaadfac232049849ad9841d35cd7451
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Kaart beperkingen 

Digitale data REKS HUBS 
 
In het bestuurlijk overleg wordt toelichting gegeven op deze kaart. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Pieter Hens  
projectleider 

https://geo.tilburg.nl/portal/apps/opsdashboard/index.html#/3a3d6eb98eac4254932001fc35150d03

