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Voor de herziening van het bestemmingsplan de Noenes, heeft de gemeente Haaren de vereniging 

de Noenes de opdracht gegeven om een visie op te stellen. Op 31 januari 2019 presenteerde 

vereniging De Noenes haar landschapsvisie voor de toekomst aan de gemeenteraad van Haaren. 

Deze visie dient als basis voor het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente Haaren heeft, gelet op 

deze visie en het belang van de vereniging, aan de provincie gevraagd om tegemoetkoming aan 

o.a. de volgende wensen: de mogelijkheden om langdurig te verblijven op een verblijfsrecreatieve 

bestemming en het uitbreiden van de bebouwingsmogelijkheden op de standplaatsen. Met deze 

mogelijkheden wordt de economische basis geboden om te komen tot een landschappelijke 

kwaliteitsverbetering van De Noenes.  

 

Bij de gemeentelijke herindeling zal een deel van de gemeente Haaren worden toegevoegd aan 

de gemeente Oisterwijk waarbij De Noenes tot Oisterwijks grondgebied zal behoren. Met het oog 

op deze toekomstige positie is de gemeente Oisterwijk geconsulteerd over de beoogde 

bestemmingsregeling. Het beleid van de gemeente Oisterwijk wijkt echter sterk af van de wensen 

van de vereniging. De beoogde verruiming van de bouwmogelijkheden gaat verder dan Oisterwijks 

beleid mogelijk maakt en kan leiden tot langduriger verblijf. Langdurig verblijf op recreatieparken 

is in strijd met de bepalingen uit het bestemmingsplan Recreatieverblijfterreinen van de gemeente 

Oisterwijk. Ook sluiten deze wensen niet aan bij de uitgangspunten van het project duurzaam 

veilig recreëren, waarbij het tegengaan van permanente bewoning en het behouden van het 

recreatieve karakter van parken een belangrijk aandachtspunt is. 

 

De Noenes is echter geen recreatiepark dat met andere verblijfsterreinen vergelijkbaar is. Het is 

ontstaan uit de verkaveling van agrarische percelen waarbij de nieuwe perceelseigenaren er eigen 

bouwwerken hebben opgericht. Een centrale exploitatie, ingang,  receptie of voorzieningen 

hebben er nooit bestaan. De Noenes kan derhalve beter als buurtschap dan als recreatiepark 

worden gezien.  

 

Gelet op het afwijkende karakter van de Noenes, de bestaande situatie waarbij vooral van 

permanente bewoning sprake is, de wensen van de Vereniging De Noenes en de opening die de 

provincie biedt heeft de gemeente Oisterwijk besloten om op verzoek van de gemeente Haaren in 

te stemmen met het verkennen van de mogelijkheden zoals in de intentieverklaring aangegeven.  

 

  



De noodzaak van het  inventariseren van de uitgangssituatie, het experimentele karakter van de 

bewoningsregeling, de versnipperde eigendomssituatie, het ontbreken van een vereniging van 

eigenaren, de vereiste afstemming  tussen beide gemeenten, provincie en Vereniging De Noenes 

en het ontbreken van een juridische bevoegdheid voor de gemeente Oisterwijk tot 1 januari 2021 

maken het noodzakelijk om een intentieverklaring vast te stellen waarin de uitgangspunten voor 

de verkenning worden vastgelegd.  

 

De intentieverklaring is reeds geaccordeerd door de provincie Noord-Brabant. Daarnaast wordt 

beoogd om de intentieverklaring ook door de beide colleges van Haaren en Oisterwijk vast te 

stellen waarmee de Vereniging De Noenes formeel een fiat heeft om de haalbaarheid te 

onderzoeken en bij een positief onderzoeksresultaat een onderbouwd principeverzoek in te 

dienen.  

 

Tijdens de vergadering van 14 juli 2020 hebben wij ingestemd met de intentieverklaring van 

Vereniging de Noenes om een principeverzoek uit te werken dat draagvlak bevat voor verruiming 

van de bebouwings- en bewoningsmogelijkheden in relatie tot kwaliteitsverbetering. 

 

Daarbij wordt aanvullend gewezen op de voorwaarden die wij hebben gesteld ten aanzien van de 

organisatievorm van de vereniging. Om een succesvolle koppeling te kunnen maken tussen 

kwaliteitsverbetering enerzijds en de verruimde bebouwings- en bewoningsmogelijkheden 

anderzijds lijkt het vormen van een vereniging van eigenaren noodzakelijk. Alleen op deze wijze 

kan participatie van alle eigenaren/bewoners worden gegarandeerd en een collectief budget 

worden gevormd voor kwaliteitsverbetering van het landschap.  

 

In het aangeven van de toelaatbare mate van bewoning heeft de provincie aangeven dat er van 

een reguliere woonbestemming geen sprake kan zijn. Op basis van een landschappelijke 

tegenprestatie kunnen de bouw- en bewoningsmogelijkheden worden opgerekt. De 

verblijfsrecreatieve bestemming blijft aldus van toepassing.  

 

 

Voor informatie over deze brief kunt u contact opnemen met Carl Dortmans via telefoonnummer 

013-529 13 11 of via carl.dortmans@oisterwijk.nl 
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secretaris burgemeester 

 

 


