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Memo  

Van:   Angela van Aerle 
Aan:   Stuurgroep Gebiedsvisie De Baars 
Datum:  27-09-2021 
Betreft:  Start traject van meerwaardecreatie Upcycle Village in De Baars 
Bijlagen: - 
 

Inleiding 
De ondernemers Reijrink en Roozen van Hoppe werken met gemeente Hilvarenbeek al enkele 
jaren aan de uitwerking van hun nieuwe gezamenlijke bedrijfsconcept onder de noemer “Upcycle 
Village”. Voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein met regionale functie is gekeken naar een 
geschikte locatie binnen de arbeidsregio middels een onderzoek van Stec en Sweco (vastgesteld in 
de stuurgroep dd. 12-02-2021). 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 voor dit gebied. Omgekeerd 
is de Gebiedsvisie als ontwikkelrichting belangrijk om het Upcycle Village publiekrechtelijk 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, concrete uitwerking te geven aan zowel het Upcycle 
Village als Gebiedsvisie De Baars waarbij we gezamenlijk en integraal streven naar een optimale 
meerwaarde voor het gebied, de omgeving en de regio.  
 
Vanuit het Upcycle Village speelt er voor de initiatiefnemers en gemeente Hilvarenbeek  een 
belang om zo snel als mogelijk tot een goed onderbouwde locatiekeuze te komen binnen gebied 
De Baars voor het bedrijfsconcept. Voor deze onderbouwing is een traject van meerwaardecreatie 
nodig. Vanwege de samenhang met Gebiedsvisie De Baars is het van belang om ook in de 
stuurgroep commitment op te halen voor dit traject.   
 
In deze memo wordt uiteen gezet wat de motivatie van het meerwaardetraject is, hoe we 
samenwerken voor zowel het Upcycle Village als de Gebiedsvisie De Baars in een iteratief proces 
en welke eerste concrete stappen in dit proces worden gezet.  
 

Leeswijzer 
We gaan eerst kort in op het procesverloop van het Upcycle Village binnen de uitwerking van 
Gebiedsvisie De Baars, omschrijven we wat de motivatie is om op dit moment te starten met een 
traject van meerwaarde creatie voor het Upcycle Village. We doen een procesvoorstel waarin we 
de eerste stappen van het traject benoemen en omschrijven hoe we samenwerken vanuit het 
traject met Gebiedsvisie De Baars. Tenslotte vragen we de stuurgroep om een besluit te nemen 
over het traject van meerwaardecreatie.  
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Procesverloop  
Bij de uitwerking van het Upcycle Village hebben de initiatiefnemers zich aanvankelijk volledig 
gericht op de locatie 4.1 (zie onderzoek Stec en Sweco en onderstaande afbeelding). Onderdeel 
van de uitwerking is dat alle bedrijfsmatige activiteiten op de huidige locaties worden beëindigd, 
en deze locaties transformeren naar een andere functie die beter past in de omgeving (oa 
natuurontwikkeling, woonwerklandschap, ecologie).  
 
Met de uitwerking van Gebiedsvisie De Baars werd een tweede locatie voor het Upcycle Village 
voorgesteld (4.3 uit het onderzoek van Stec en Sweco). Op dat moment werd duidelijk dat een 
onderbouwing van de locatiekeuze vanuit de initiatiefnemers voor het Upcycle Village nog niet 
was voorzien. In overleg met Provincie Noord Brabant, Waterschap De Dommel en de regio is een 
onderzoek verricht door Stec en Sweco om tot een onderbouwde locatiekeuze te kunnen komen 
voor het Upcycle Village. Met dit onderzoek is nut en noodzaak van een nieuwe locatie voor dit 
initiatief onderbouwd volgens de “laddermethodiek”, evenals de afbakening van het zoekgebied 
voor deze nieuwe locatie. Met de lagenbenadering is onderbouwd dat van alle 22 locaties binnen 
de arbeidsregio, deze 3 locaties, allen gelegen in gebied De Baars, de meeste mogelijkheden 
bieden voor het Upcycle Village. Ook werd uit het onderzoek duidelijk dat deze 3 locaties ieder 
hun eigen belemmeringen kennen en dat voor een goed vergelijk nader onderzoek is vereist. Het 
gaat om de locaties 4.1, 4.2 en 4.3 uit onderstaande afbeelding.  
 

 
Afbeelding: locaties 4.1, 4.2 en 4.3 binnen De Baars uit het onderzoek van Stec en Sweco. 

 
 
In de stuurgroep voor Gebiedsvisie De Baars van 12 februari 2021 is deze conclusie onderschreven 
en opdracht gegeven voor een nader onderzoek om tot een onderbouwde afweging van deze 
locaties binnen De Baars te komen. Aanvankelijk is deze onderbouwing uitgevoerd in de vorm van 
een belangenonderzoek met als resultaat een belangenmatrix. In de ambtelijke werkgroep van 16 
september jl. is besproken dat het niet haalbaar is om op basis van deze belangenmatrix 
besluitvorming voor een van de locaties te onderbouwen. In dit overleg is afgesproken dat 
Provincie Noord Brabant, Waterschap de Dommel en gemeente Hilvarenbeek samen afspreken 
met welke onderzoeken op de aspecten water, natuur en verkeer de locatiekeuze onderbouwd 
kan worden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 24 september jl, en leidde tot onderhavig 
voorstel voor een traject van meerwaardecreatie.  
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Motivatie 
De motivatie om op dit moment te starten met een traject van meerwaardecreatie voor het 
Upcycle Village volgt uit het inzicht dat voor ieder van de locaties (4.1, 4.2 en 4.3) een traject van 
meerwaardecreatie nodig is voor de uiteindelijke publiekrechtelijke verankering. Daarnaast 
voorzien we dat de locatiekeuze mogelijk niet volledig kan worden onderbouwd aan de hand van 
onderzoeken op de aspecten water, natuur en verkeer. We verwachten met deze onderzoeken 
wel een onderscheid tussen de locaties 4.1 en 4.3 scherp te krijgen, maar dit geldt mogelijk niet 
voor locatie 4.2. Voor een goede, standhoudende onderbouwing van de locatiekeuze is het van 
belang om de drie locaties gelijkwaardig te beschouwen. En zo het onderscheid in 
belemmeringen, impact en potentiële meerwaarde voor gebied De Baars, omgeving en regio op 
objectieve wijze te concretiseren. Hiermee maken we inzichtelijk welke locatie het meest geschikt 
is voor het Upcycle Village en wat het verschil is met de huidige situatie van de ondernemers. Het 
uitwerken van deze balans tussen impact en meerwaarde doen we in een “traject van 
meerwaardecreatie”. 
 
Eerder in deze memo is de relatie met Gebiedsvisie De Baars en het Upcycle Village benoemd. Dit 
biedt relevante kansen, voor zowel Gebiedsvisie De Baars als het Upcycle Village. Een traject van 
meerwaarde voor het Upcycle Village wordt uitgevoerd in continue wisselwerking met de 
uitwerking van de gebiedsvisie. De objectieve onderbouwing van de meerwaarde en voor de 
locatiekeuze biedt voor de gebiedsvisie inzicht en kan helpen bij de afweging van alle onderdelen 
die binnen de visie een plek moeten krijgen.  
Vanuit de gebiedsvisie kan een bredere meerwaarde worden onderbouwd, dan wanneer het 
Upcycle Village een op zichzelf staand initiatief is. Omgekeerd kunnen vanuit het Upcycle Village 
verrijkingen worden aangedragen voor de Gebiedsvisie De Baars.  
Het traject van meerwaardecreatie voor het Upcycle Village kan functioneren als een 
vooruitgeschoven post voor de uiteindelijke publiekrechtelijke verankering van (andere 
initiatieven binnen) de Gebiedsvisie De Baars.  
 
Een belangrijke kanttekening bij het samenspel tussen Upcycle Village en Gebiedsvisie De Baars is 
dat het iteratief proces tot voortgang moet blijven leiden en dat beide initiatieven elkaar niet in 
de weg moeten gaan zitten. We voorkomen een dergelijke stagnatie door stapsgewijs te 
trechteren naar een objectieve en concrete uitwerking.  
 

Procesvoorstel traject van meerwaardecreatie 
Het procesvoorstel voor het traject van meerwaardecreatie zet in op een iteratief proces. Dat 
houdt in dat we afspraken maken over uit te werken aspecten per stap. De resultaten van deze 
uitgewerkte aspecten leggen we bij elkaar en op basis van het daaruit volgende inzicht bepalen 
we de vervolgstappen.  
 
Voor het Upcycle Village werken we zo gericht naar een tweeledige doelstelling:  

1. Objectieve onderbouwing van een locatiekeuze voor het bedrijfsconcept; 
2. Uitwerking van de meerwaarde die nieuwe bedrijfsconcept kan bieden op locaties 4.1, 4.2 of 

4.3 voor gebied De Baars, diens omgeving en de regio, ten opzichte van de huidige situatie.  
Aan de hand van deze tweeledige doelstelling werken we stapsgewijs naar een sluitende 
onderbouwing voor de publiekrechtelijke verankering van het Upcycle Village. Deze 
onderbouwing wordt opgenomen in een omgevingsplan dat in lijn is met de regels van de 
provinciale omgevingsverordening (gegeven deze stedelijke ontwikkeling die we beogen in 
landelijk gebied).  
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Afbeelding: Iteratief proces voor één initiatief 

 
Gegeven de relatie met Gebiedsvisie De Baars kunnen we het iteratief proces voor het Upcycle 
Village voor het meerwaardetraject niet los van de gebiedsvisie doorlopen. Ook de gebiedsvisie 
komt tot stand middels een iteratief proces, en dat maakt de afstemming tussen beide 
initiatieven complex. Deze complexiteit uit zich in een gevoelige balans tussen het optimaliseren 
van kansen en het voorkomen van stagnatie. In onderstaande schematische afbeelding is 
gevisualiseerd hoe de processen van de Gebiedsvisie De Baars en het Upcycle Village samen 
komen.  
 

 
Afbeelding: Iteratief proces waar 2 initiatieven samenkomen, bijv Gebiedsvisie De Baars (paars) en het Upcycle Village (oranje) 
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De stappen die we in deze memo beschrijven richten zich op één iteratie. De resultaten van deze 
iteratie bepalen de stappen die in een volgende iteratie worden uitgevoerd. In deze memo gaan 
we in op de stappen voor het proces van het Upcycle Village en benoemen de stappen voor 
Gebiedsvisie De Baars die gelijktijdig worden doorlopen.  
 
Stap 1: onderzoeken aspecten water, natuur en verkeer 
We starten deze iteratie voor het Upcycle Village met onderzoeken op de aspecten water, natuur 
en verkeer voor de locaties 4.1, 4.2 en 4.3. De insteek van de onderzoeken is dat ze inzichtelijk 
maken wat de ontwikkeling van het Upcycle Village betekent qua impact en potentiële 
meerwaarde voor ieder van de drie locaties, gebied De Baars en de regio. De onderzoeken geven 
daarnaast ook input voor de uitwerking van de gebiedsvisie De Baars doordat inzichtelijk wordt 
wat de integrale potentie is van deze drie locaties. De opzet van de onderzoeken is als volgt 
overeengekomen met provincie Noord Brabant en Waterschap de Dommel: 

• Het aspect water werken we uit aan de hand van een voorlopig ontwerp (VO) op kavelniveau 
waarin de grondposities van de initiatiefnemers inzichtelijk zijn die voor de 
compensatieopgave worden meegenomen. Op basis van het VO wordt het 
waterbergingsmodel van het waterschap ingericht met als uitgangspunten situatie T=100 en 
klimaat van 2050. Aan de hand van de modellering worden 4 scenario’s uitgewerkt. Op deze 
wijze wordt inzichtelijk wat er in het gebied gebeurt in een extreme situatie, en wat in die 
situatie de verschillende effecten zijn voor waterberging bij de ontwikkeling van de drie 
verschillende locaties.   

• Het aspect natuur werken we uit op basis van de stukken die eerder zijn gecreëerd om een 
ontwikkeling op deze locatie aan de provincie voor te leggen. In overleg met de provincie 
worden deze stukken geactualiseerd en aangevuld waar nodig. Bij deze uitwerking moet 
inzichtelijk worden gemaakt wat de actuele natuurwaarden zijn van de locatie Hilverhoeve 
(die onderdeel uitmaken van Natuur Netwerk Brabant), en welke natuurtype zich op deze 
locatie moeten kunnen ontwikkelen volgens provinciaal beleid. Voor de drie locaties wordt 
inzichtelijk gemaakt in hoeverre de ontwikkeling van het Upcycle Village impact heeft op 
deze natuurwaarden, en indien nodig, op welke wijze deze impact wordt gecompenseerd. 
Hiervoor wordt een compensatieplan opgesteld conform provinciale verordening.  

• Het aspect verkeer werken we uit aan de hand van een verkeersstudie waarbij inzichtelijk 
wordt gemaakt wat de impact is van de ontwikkeling van het Upcycle Village op het 
wegennet bij ieder van de drie locaties. Hierbij wordt ook de vergunde inbreiding van Beekse 
Bergen meegenomen en het verschil met de huidige verkeersbewegingen van de beide 
bedrijven. Ook bij deze onderzoeken wordt gewerkt met een verkeersmodel. We kijken 
daarbij naar de opzet van de studies die door Beekse Bergen zijn verricht en stemmen met 
een verkeerskundig adviesbureau af over de uitgangspunten van het model.  

In dezelfde periode wordt voor de Gebiedsvisie De Baars een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
naar de technische uitwerking van wind en zon in dit gebied.  
 
Stap 2: 1e beschouwing resultaten onderzoeken Upcycle Village en Gebiedsvisie De Baars 
We delen de resultaten van de onderzoeken op de aspecten water, natuur en verkeer voor het 
Upcycle Village en het haalbaarheidsonderzoek naar de technische uitwerking van wind en zon.  
 
We bespreken of op basis hiervan een onderbouwde locatiekeuze voor het Upcycle Village 
haalbaar is. Er dient dan uit deze onderzoeken objectief en onomstotelijk te zijn aangetoond dat 
twee van de drie locaties niet geschikt zijn voor dit initiatief. Als dit haalbaar is wordt de 
onderbouwing van de locatiekeuze uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd.  
Indien een locatiekeuze niet haalbaar is, maken we afspraken over welke verdieping nodig is om 
het onderscheid tussen de drie locaties verder inzichtelijk te maken, en hoe deze verdieping 
concreet wordt uitgevoerd. Het uitgangspunt voor deze verdieping is de lagenbenadering, 
eventueel aangevuld met het belangenonderzoek.  
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We inventariseren op basis van de onderzoeken welke maatschappelijke meerwaarde kan worden 
gecreëerd met de ontwikkeling van het Upcycle Village op de aspecten water, natuur en verkeer. 
Deze stemmen we af met de gebiedsvisie voor verdere uitwerking en optimalisatie vanuit het 
perspectief van het gebied, omgeving en regio.   
 
We kijken wat de onderzoeken betekenen voor de verdere uitwerking van Gebiedsvisie De Baars.  
Welke inzichten (kansen en belemmeringen) het biedt voor de drie locaties en hoe we vanuit het 
gebied en regio integraal kunnen inspelen op deze inzichten.  
 
We bespreken de impact van de haalbaarheidsstudie op het iteratief proces voor de gebiedsvisie. 
Indien uit dit onderzoek blijkt dat een energiehub in dit gebied niet haalbaar is, wordt gekeken 
hoe de regio vanuit de REKS om wil gaan met dit gebied. Voor het Upcycle Village wordt 
onderzocht op welke wijze de REKS een onderbouwing kan zijn als “ontwikkelrichting” voor de 
publiekrechtelijke verankering.   
 
Stap 3: bepalen vervolgstappen traject van meerwaardecreatie 
In het geval dat een keuze is gemaakt voor één van de locaties, richten de vervolgstappen van het 
traject zich op het integraal uitwerken van een plan voor de ontwikkeling van het Upcycle Village 
op deze locatie. We duiden de impact, de compensatie daarvan en creatie van maatschappelijke 
meerwaarde voor deze locatie, het gebied De Baars en de regio. Bij deze uitwerking stemmen we 
inhoudelijk en procesmatig af met de uitwerking van de Gebiedsvisie De Baars.  
 
In het geval een locatiekeuze nog niet haalbaar blijkt, volgt een nieuwe ronde van verdieping. We 
maken wederom afspraken over welke aspecten uit de lagenbenadering en het 
belangenonderzoek verdieping behoeven en hoe deze concreet wordt uitgevoerd. De verdieping 
maakt inzichtelijk welk van de drie locaties in de balans minimale impact en maximale 
meerwaarde het beste naar voren komt voor dit initiatief. En het maakt inzichtelijk hoe deze 
balans zich verhoudt tot de huidige situatie.  Vanuit de gebiedsvisie kan input worden gegeven 
om tot optimale en integrale meerwaarde te kunnen komen voor zowel het Upcycle Village, 
gebied De Baars en de regio.  
 
We trechteren zo middels een iteratief proces naar een balans voor minimale impact en maximale 
meerwaarde voor het Upcycle Village, en dragen gelijktijdig bij aan de integrale en doelgerichte 
uitwerking van Gebiedsvisie de Baars. Op deze wijze ontstaat een coherent geheel vanuit beide 
initiatieven voor het gebied, uitgewerkt conform provinciale omgevingsverordening.  
 

Samenwerken in De Baars 
In de uitvoering van zo’n stapsgewijze aanpak is een duidelijke rolverdeling belangrijk als basis 
voor een productieve samenwerking. Ten aanzien van het Upcycle Village ligt het initiatief bij de 
ondernemers Reijrink en Roozen van Hoppe. Binnen het traject van meerwaardecreatie is 
gemeente Hilvarenbeek in de lead voor het aanleveren van de onderzoeken en uitwerking van de 
benodigde verdiepingen. 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.  
 
De initiatiefnemers van het Upcycle Village zetten de onderzoeken op de aspecten water, natuur 
en verkeer in gang. Gemeente Hilvarenbeek bespreekt de resultaten van deze onderzoeken 
inhoudelijk met waterschap en provincie. Voor de afstemming met de uitwerking van gebiedsvisie 
De Baars wordt de voortgang en resultaten van de onderzoeken gedeeld in de ambtelijke 
werkgroep Gebiedsvisie De Baars.  
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Vanuit deze ambtelijke werkgroep wordt gezamenlijk over de voortgang van de gebiedsvisie en 
het traject van meerwaarde voor het Upcycle Village gerapporteerd aan de stuurgroep voor 
Gebiedsvisie De Baars.  
 

Gevraagd besluit 
- Kennis te nemen van de voortgang 
- Instemmen met start meerwaardetraject en daarmee gekoppelde processtappen 

 


