
 
Bijlage 1: Intentieverklaring De Noenes.  
 
Naar een zelf zorgzame duurzame woongemeenschap in Het Groene Woud?  
 
Aanleiding  
Op 31 januari 2019 presenteerde vereniging De Noenes haar landschapsvisie voor de toekomst aan de 
gemeenteraad van Haaren. In vervolg daarop heeft het college van Haaren uitgangspunten 
geformuleerd voor de actualisatie van het bestemmingsplan met de visie als drager. Hierover is onder 
meer afstemming gezocht met de gemeente Oisterwijk. Gelijktijdig meldde de vereniging dat zij het 
moment rijp zag om alsnog te gaan voor de mogelijkheid tot bewoning. Deze wens maakte nog geen 
deel uit van de gepresenteerde landschapsvisie. De vereniging pleitte bij Provinciale Staten en beide 
gemeenten voor steun om in het gebied de Noenes te komen tot een “zelf zorgzame duurzame 
woongemeenschap in Het Groene Woud”.  
De colleges van Haaren en Oisterwijk hebben, na ook de gedeputeerde te hebben bevraagd, met elkaar 
onderzocht op welke wijze de beide gemeenteraden deze nieuwe wens zouden kunnen benaderen. 
Immers, gezien de complexiteit van het vraagstuk en de bevoegdheden van de provincie daarbij, leeft 
niet de verwachting dat besluitvorming over de planologische verankering nog door de gemeenteraad 
van Haaren kan plaatsvinden.  
 
Voorstel  
Vereniging De Noenes wordt door beide gemeenteraden uitgenodigd een principeverzoek uit te werken 
wat draagvlak bevat voor haar wensen en beschrijft op welke wijze het een goede borging van de 
afspraken gaat organiseren, waaronder ook de invulling van de kwaliteitsverbetering, zowel juridisch, 
praktisch en financieel. Gemeentebesturen vinden daarin van belang:  
 

1. een gegarandeerde en efficiënte handhaafbaarheid van de afspraken die tussen partijen worden 
gemaakt met maximaal privaat zelfregulerend vermogen;  

2. een akkoord van de provincie over de condities en randvoorwaarden voor permanent verblijf;  

3. een plan voor kwaliteitsverbetering in het gebied ter compensatie van permanent verblijf en 
verruiming bouwmogelijkheden wat voor de gemeente kostenneutraal is;  

4. een inspraakverslag waaruit blijkt dat zorgvuldig is omgegaan met de aanwezige belangen. Dit 
betekent dat:  
a. er is aangetoond dat alle belanghebbenden zijn geïnformeerd over het initiatief.  

b. er is aangetoond dat belanghebbenden voldoende kans hebben gehad om hun belang kenbaar 
te maken aan initiatiefnemer.  

c. er is zichtbaar een afweging gemaakt over de ingebrachte belangen.  

d. er is aangetoond dat er maximale inspanning is geweest voor het realiseren van draagvlak bij 
personen en groepen die invloed hebben op het plan en/of er door worden beïnvloed.  

 

Indien de gemeenteraden de door de vereniging aan hen te presenteren principeverzoek afdoende vinden, 

zullen zij de vereniging als vervolgstap uit nodigen, op basis van geaccordeerde uitgangspunten, een 

conceptomgevingsplan te laten uitwerken. 


