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Uw kenmerk    
Onderwerp  Gebiedsontwikkeling De Kazing  

    

  Beste heer Kluthausen,  
    

Op dinsdag 8 februari j.l. heeft u de gebiedsvisie De Kazing aan ons gepresenteerd. De 
herontwikkeling van het gebied De Kazing is in het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021 
benoemd als een van de speerpunten waarmee de komende jaren aan de slag gegaan moet 
worden. Er spelen diverse opgaven in het gebied. Zo is er de wens van basisschool De Diamant 
om de onderbouw en bovenbouw samen te voegen op één fysieke locatie. Sporthal De Kazing is 
toe aan renovatie. De verkeerssituatie is zeer chaotisch en de auto is dominant aanwezig in het 
gebied. Vanuit de gemeente liggen er ook opgaven in het kader van klimaatadaptatie, 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Het is zoeken naar de juiste balans voor dit gebied en het 
vraagt om het maken van keuzes. In de opgestelde gebiedsvisie worden de verschillende keuzes 
in de vorm van scenario’s in beeld gebracht.  
 
Scenario’s  
Wij willen onze waardering uitspreken over het feit dat de gemeenschap heeft nagedacht over het 
wensbeeld van De Kazing. Daarnaast willen wij u complimenteren over de inhoud van de visie en 
het gevolgde proces. Ondanks corona is de input van de gemeenschap in Baarlo op een goede 
manier opgehaald. Er zijn digitale bijeenkomsten georganiseerd waarin input is gekregen van 
stakeholders en verenigingen. Er is een enquête gehouden onder bewoners om zoveel mogelijk 
aandachts- en verbeterpunten voor het gebied op te halen. Ook heeft er een openbare 
informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Op basis van alle input zijn de vijf scenario’s opgesteld. 
Door het dorp en de betrokken partners is dat er nog geen definitieve keuze gemaakt kan worden 
voor een scenario. Wel wordt voorgesteld om de scenario’s 1 en 2 te laten vervallen. Alhoewel de 
verkeersstructuur verbetert ten opzichte van de huidige situatie, blijft de verkeersdruk hoog. In 
beide scenario’s ontstaan geen of slechts in beperkte mate synergievoordelen tussen de in het 
gebied aanwezige functies. Tenslotte komen de scenario’s beperkt tegemoet aan 
maatschappelijke opgaves die spelen zoals klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en 
gezondheid en veiligheid. Met name scenario 1 is door de beperkte toename aan kwalitatief 
goede openbare ruimte nauwelijks beter dan de huidige situatie. Wij kunnen ons dan ook vinden 
in de conclusie om de scenario’s 1 en 2 te laten vervallen. Daarnaast vinden wij het wenselijk om 
een zesde scenario (sporthal in gebied De Kazing en school Diamant op locatie elders in Baarlo) 
te onderzoeken.  
 
Dorpsproces 2022 
Een aantal (ruimtelijke) opgaven in Baarlo zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is 
het noodzakelijk om in het vervolgproces breder te kijken dan het plangebied van De Kazing. Wij 
begrijpen en erkennen de behoefte om een aantal vraagstukken in samenhang met elkaar te 
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onderzoeken. Het is de kunst om ontwikkelingen te koppelen waar nodig en voor de voortgang 
die zaken los te koppelen waar mogelijk. Op pagina 38 van de visie is het vervolgproces voor 
2022 in beeld gebracht. Het gaat om een locatiestudie voor onderwijs, een mobiliteitsanalyse en 
een vervolg op het door u in 2020 uitgevoerde accommodatie-behoefteonderzoek-inventarisatie.  
Daarnaast In uw dorpsontwikkelingsvisie 2018-2021 geeft u op pagina 6 aan dat een gebiedsvisie 
ten aanzien van het centrum (Grote Straat/Markt) in relatie plaats dient te vinden tot de plannen 
die ontwikkeld worden rondom het gebied De kazing. Eind 2021 heeft het college een toezegging 
gedaan aan de raad om het dorp te faciliteren in het opstellen van deze centrumvisie. 
De eerstgenoemde drie onderzoeken (locatiestudie voor onderwijs, een mobiliteitsanalyse en een  
vervolg accommodatie behoefteonderzoek) vormen een belangrijke input voor de keuze van het 
scenario in de Kazing. De visie voor het centrum heeft weliswaar ook een relatie met De Kazing, 
maar zou eventueel onafhankelijk ervan opgesteld kunnen worden. Qua dorpsproces geeft u aan 
het wenselijk te vinden om alle vier de trajecten in 2022 op te pakken en op elkaar af te stemmen. 
U vraagt ons daarbij externe ondersteuning te faciliteren. Wij willen deze externe ondersteuning 
graag bieden zodat Baarlo de noodzakelijke vervolgstappen kan zetten om tot keuzes te komen 
die vervolgens uitmonden in concrete projecten.  
 
Rollen 
De gebiedsvisie voor De Kazing is op initiatief en als opdracht van het Dorpsoverleg Baarlo 
opgesteld. We vinden het fijn dat Baarlo zich mentaal eigenaar voelt van de fysieke leefomgeving. 
De meeste elementen van gebiedsvisie De Kazing behoren tot de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. We zijn van mening dat het daarom goed is dat wij de regie nemen omtrent het 
locatie-onderzoek voor onderwijs en de mobiliteitsanalyse. Ten aanzien van het vervolg op de 
eigen gehouden accommodatie-behoefte-inventarisatie is het dorp eigenaar, waarbij directe 
ondersteuning van Vorkmeer en Kragten wordt geboden. Waar nodig kan hier ook gerekend 
worden op procesondersteuning/-advisering vanuit gemeenschapsontwikkeling door de 
gemeente. Ook bij de visie op het centrum zijn wij van mening dat in deze ideefase het 
eigenaarschap bij het dorp ligt, waarbij wij als gemeente willen meedenken. Wat ons betreft 
pakken we de vier trajecten als gemeente en dorp in gezamenlijkheid op en stemmen we rollen, 
verwachtingen en inhoud goed en regelmatig met elkaar af.    
 

Locatie-onderzoek onderwijs Gemeente is eigenaar, dorp doet mee.  

Mobiliteitsanalyse Gemeente is eigenaar, dorp doet mee.  

Accommodatieonderzoek Dorp is eigenaar, gemeente doet mee.  

Visie op het centrum  Dorp is eigenaar, gemeente doet mee.  

 
Aandachtspunten en overwegingen voor het vervolgproces 
Voor het vervolgproces vinden wij een aantal aandachtspunten van belang: 

- In de schoolkalender, als richtinggevend uitvoeringsprogramma dat behoort bij het 
Integraal Huisvestingsplan 2021-2036 is aangegeven dat de nieuwbouw van De Diamant 
tussen 2025 en 2027 gerealiseerd zal worden. Ten behoeve van de voorbereiding is het 
goed om eind 2022 tot een definitieve locatiekeuze te komen, zodat in 2023 en 2024 nog 
tijd is voor het opstellen van een business-case en de ontwerpfase voor de nieuwe 
school.   

- De verkeersproblematiek is een belangrijk issue in De Kazing. Wij vragen ons 
nadrukkelijk af of dit gebied de verkeersdruk van de huidige functies inclusief de 
toekomstige bovenbouw van De Diamant kan dragen. Ondanks verbeteringen in de 
verkeersstructuur, voorzien wij nog steeds verkeersproblemen in de piekuren van school 
als alle gewenste functies in het gebied landen. Wij kunnen ons echter ook voorstellen 
dat clustering en multifunctioneel gebruik van functies een meerwaarde heeft. De 
mobiliteitsanalyse en een inventarisatie van mogelijke oplossingen voor 
verkeersknelpunten in en rondom het gebied De Kazing zijn dan ook cruciaal om een 
afweging te kunnen maken.  

- Er zijn vijf scenario’s opgesteld die heel verschillend van aard zijn. Dit geeft een goed 
beeld van alle opties. Tóch zien wij een zesde scenario als realistische optie die nader 
bekeken zou moeten worden. In dat scenario blijft de sporthal in het gebied De Kazing en 
zal de Diamant op een locatie elders in Baarlo gerealiseerd worden. Qua verkeersdruk op 
piekmomenten in De Kazing zal dat gunstig uitvallen. Maar, zoals al eerder genoemd 
moet dat afgewogen worden tegen aspecten als clustering en multifunctioneel gebruik.  
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- Als er functies uit De Kazing geplaatst worden, dan moet er binnen een straal van 1 km. 
bewegingsonderwijs zijn. Als gemeente staan wij aan de lat voor deze basisvoorziening, 
die we inrichten volgens de KVLO eisen. De combinatie school en sporthal op geringe 
afstand van elkaar is erg interessant voor de exploitatie van een dergelijke 
maatschappelijke voorziening. De school maakt immers overdag gebruik van de sporthal, 
terwijl verenigingen juist s’avonds de grootste gebruiker zijn. Deze combinatie zorgt voor 
een optimale bezetting, wat gunstig is voor de exploitatie.  

- Het accommodatie-onderzoek moet belangrijke input geven voor onder andere de 
sporthal. Eind 2022 zal de benodigde informatie bekend moeten zijn, om vervolgkeuzes 
te kunnen maken voor het gebied De Kazing. Accommodatiewensen dienen breed 
opgehaald te worden: naast sport en eerstelijnszorg, is het ook belangrijk om gesprekken 
aan te gaan met sociaal, maatschappelijke en culturele verenigingen. De wens voor een 
evenementen-binnen-locatie voor sociale culturele activiteiten kan hierin ook 
meegenomen worden. Accommodatiewensen moeten gebaseerd zijn op een reële 
haalbaarheid en een gezonde exploitatie op de langere termijn. Multifunctionaliteit van 
accommodaties biedt hierin kansen. Uiteindelijk moet dit resulteren in de 
gewenste/noodzakelijke omvang van de sportaccommodatie (zaal of hal). Bij een 
dergelijke accommodatie verwachten wij een beheerconstructie door de gemeenschap. 
Dit faciliteren wij met goede afspraken en een vergoeding. Ook het exploiteren van de 
accommodatie behoort tot de mogelijkheid.  

- In het eindrapport ‘Herstelplan Kasteelpark Baarlo’(december 2021) opgesteld door het 
bureau Haskoning wordt gesteld dat de huidige locatie van de jeu-de-boulesbanen niet 
past in het cultuurhistorisch karakter van het park. In een eerder stadium is al met de jeu-
de-boules vereniging en met u besproken dat het zoeken naar alternatieve locaties voor 
de jeu-de-boulesbanen wordt meegenomen in het accommodatie-behoefte onderzoek en 
resulteert in concrete voorstellen hiervoor.  

- Het eindresultaat van de visie op het centrum (Grote Straat/Markt) wordt getoetst aan 
gemeentelijke beleidskaders. Indien elementen van deze visie passend zijn en een 
vervolg krijgen, verschuift het eigenaarschap van de gemeenschap naar de gemeente.  

- In aanvulling op de hierboven gemaakte opmerking over het verschuiven van het 
eigenaarschap na de visiefase, vinden we het belangrijk en noodzakelijk om expliciet uit 
te spreken dat medewerking en ondersteuning door de gemeente bij deze visiefase, geen 
garantie biedt op feitelijke realisatie van de projecten en suggesties die in het te 
ontwikkelen plan worden geformuleerd. De uiteindelijke centrumvisie wordt, na 
oplevering, getoetst aan kaderstelling en ander beleid, waarna aparte besluitvorming door 
college en raad zal plaatsvinden. 

- Last but not least hechten we veel waarde aan het realiseren van opgaven rondom 
duurzaamheid en klimaatadaptatie. We constateren dat er in De Kazing en de 
omliggende woonwijk weinig openbaar groen is. Met de ontwikkeling van het gebied De 
Kazing ontstaat er een unieke kans om op een robuuste wijze extra groen te realiseren 
en de Kwistbeek zichtbaar en beleefbaar te maken. Alleen op deze manier krijgt het 
gebied de ruimtelijke kwaliteit die het verdient en kan het gebied voor bewoners en 
gebruikers een prettige en gezonde leefomgeving worden.  

 
 
Samenvattend 
De gebiedsvisie is het resultaat van een zorgvuldig, lokaal proces en geeft een goed inzicht in de 
verschillende scenario’s. Tegelijkertijd constateren we met de gemeenschap dat er nu geen 
keuze gemaakt kan worden voor een scenario omdat er naar de samenhangende ontwikkelingen 
in het grotere geheel van Baarlo gekeken moet worden. Feitelijk is deze gebiedsvisie een 
tussenproduct, die middels verdere onderzoeken nader uitgewerkt moet worden. Wij willen graag 
faciliteren in de benodigde onderzoeken en vervolgprocessen met externe expertise en ambtelijke 
capaciteit. Wij zien voor ons zelf een actieve rol om die vervolgprocessen met de gemeenschap 
samen vorm te geven. Daarnaast vinden we het belangrijk om nogmaals te vermelden dat onze 
medewerking en ondersteuning in deze visiefase geen garantie biedt op feitelijke realisatie van 
projecten. Voor de uiteindelijke plannen zal aparte besluitvorming door college en raad 
plaatsvinden.   
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Heeft u vragen? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar via 
telefoonnummer (077) 306 66 66. U kunt ook een e-mail sturen naar: 
Carmen.Meerbeek@peelenmaas.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Peel en Maas, 
 
 
        
 
 
de gemeentesecretaris/directeur,   de burgemeester, 
 
L.P.H. Breukers      W.J.G. Delissen-van Tongerlo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


