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Onderwerp 

Intentieverklaring Vereniging De Noenes 

 

 

Inleiding 

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. Naast 

kwaliteitsverbetering van het landschap vormde een verruiming van de bouwmogelijkheden de 

belangrijkste doelen. 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 gemeenten 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.  

 

Gelet op het afwijkende karakter van de Noenes, de bestaande situatie waarin 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 

de inspanningsverplichting op zich te nemen om te komen tot een bestemmingsplan waarin 

deze mogelijkheden worden verkend.  
 
De bestemmingplanprocedure zal complexer zijn dan gebruikelijk. 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 afspraken worden 

vastgelegd.  

  

Raadsinformatiebrief 



Kennisnemen van 

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020 om in te stemmen 

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; 

- bijgevoegde raadsinformatiebrief en de gemeenteraad hiermee te informeren over de 

instemming met de Intentieverklaring De Noenes. 

Informatie 

 

1.1 De provincie heeft aangegeven dit experiment als een pilot te willen beschouwen. 

De provincie heeft aangegeven open te staan voor een experiment waarbij een meer langdurig 

verblijf op een verblijfsrecreatief park samen met verruimde bouwmogelijkheden de 

economische basis vormen voor het leveren van een tegenprestatie leveren in de vorm van 

landschappelijke kwaliteitsverbetering. De provincie wil deze pilot ambtelijk en bestuurlijk 

ondersteunen.  

 

 

1.2 De omstandigheden van De Noenes zijn dermate uniek dat precedentvorming niet 

optreedt. 

De Noenes is ontstaan uit een perceelsgewijze verkaveling van stukken landbouwgrond. Op 

verschillende percelen rondom de Scheurbroeksesteeg zijn deels aaneengesloten kavels met 

recreatiewoningen ontstaan. Een bedrijfsmatige exploitatie heeft nooit plaatsgevonden. Centrale 

voorzieningen zijn afwezig. De ruimtelijke verschijningsvorm en bewoningsgeschiedenis is 

dermate uniek dat de pilot op hierop toegesneden lijkt.  

 

1.3 Een woonbestemming is uitgesloten. 

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

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

tegenprestatie kunnen de bouw- en bewoningsmogelijkheden worden opgerekt. De 

verblijfsrecreatieve bestemming blijft aldus van toepassing.  

 

 

Vervolg 

 

Het college heeft besloten om in te stemmen 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. Daarnaast heeft 

het college besloten om de raad over deze beslissing te informeren. De gemeente Haaren en de 

initiatiefnemer worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het collegebesluit. Deze beslissing 

staat niet open voor beroep of bezwaar.  

Afhankelijk van het tijdstip van opleveren van het principeverzoek door de Vereniging zal de 

gemeente Haaren nog betrokken zijn bij het beoordelen van de kwaliteit en haalbaarheid van 

het verzoek. In het geval tot een principemedewerking aan het verzoek besloten wordt zal de 

gemeente Oisterwijk in samenspraak met de provincie de procedure voor het bestemmingsplan 

opstarten. 

 

Communicatie   

Over de genomen beslissing is ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met de gemeente 

Haaren en daarnaast binnen de afdeling Ruimte alsook binnen het portefeuillehoudersoverleg bij 

de gemeente Oisterwijk. Daarnaast is overleg gevoerd met de provincie. Een dialoog met de 

omgeving heeft in dit stadium nog niet plaatsgevonden.  

 



 

Bijlagen 

1. Intentieverklaring Vereniging De Noenes  

2. Uitgaande brief gemeente Haaren 

 


