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Onderwerp

Antwoord brief commissíevragen instructiepiste Weeft-West

Voorstel

Instemmen met de antwoordbrief commissievragen inzake de aangelegde instructiepiste in
Weert-West

Inleiding

Op L4 september en 21 september jl. zijn door de CDA-fractie meerdere vragen gesteld
over de aanleg van de instructiepiste naast de Boostenzalen in Weert-West. In
bijgevoegde antwoordbrief worden deze vragen beantwoord.

Beoogd effect/doel

Informeren raadsleden over stand van zaken met betrekking tot de instructiepiste naast
de Boostenzalen.

Argumenten

1.1 De antwoordbrief geeft binnen de beoogde periode antwoord op de gestelde
vragen van fractie CDA.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en lgen
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N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Gommunicatie/partici patie

Bijgevoegde antwoordbrief verzenden naar alle raadsleden

Overleg gevoerd met

Intern:
Wethouder F. Van Eersel
Ella Croonenberg
René Bladder
lack Westenberg

Extern:
Jacq Solberg, kwartiermaker

Bijlagen

Bijlage 1 : Concept Antwoordbrief commissievragen
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GEMEENTE vyEERT

Gemeenteraad Weert

Weert, 13 oktober 2016

Onderwerp Hippische Campus, Weert-West

Geachte leden van de Gemeenteraad,

In de commissie Ruimte zijn diverse vragen gesteld door de fractie van het CDA over de
ontwikkeling van de hippische sport in Weert-West, in het bijzonder over de aangelegde
instructiepiste. In voorliggende brief geven wij graag antwoord op deze vragen.

Wat is er gebeurd? Waar is dit onderdeel van?
Er is een instructiepiste aangelegd voor'dressuur', met als doel de instructies/opleidingen
van in ieder geval de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS te kunnen
faciliteren. De KNHS heeft ten aanzien van het gebruik van de instructiepiste afspraken
gemaakt met de Stichting Van Horne Hippique i.o.

Is er een functie voor de Boostenzalen gedacht in de hippische ontwikkeling? Zo ja, welke
en hoe zou die gerealiseerd moeten worden?
Dit is nu nog niet aan de orde. Een verzoek van de Stichting Van Horne Hippique i.o. in
dezen heeft de gemeente tot op heden niet ontvangen, maar het is niet ondenkbaar dat
dit verzoek zou kunnen komen.

Wie heeft dat gedaan? Wie betaalt de aanleg?
De stichting Van Horne Hippique i.o. heeft de opdracht gegeven voor de feitelijke
realisatie. De stichting Van Horne Hippique i.o. is ook de partij die de aanleg heeft
bekostigd.

Wie heeft toestemming gegeven voor de aanleg van de piste?
De gemeente Weert, afdeling Ruimtelijk Beleid, team Vastgoed

Is er een bouwvergunning of aanlegvergunning nodig en is die aangevraagd?
Ja, deze is aangevraagd door de Stichting Van Horne Hippique i.o.

Is de grond verkocht?
Nee, de grond is niet verkocht. De grond is van de gemeente, daarmee is de piste bij
natrekking ook eigendom van de gemeente. De stichting Van Horne Hippique i.o. heeft -
naast het verzoek tot aanleg- een verzoek tot huur van de grond gedaan. Een
huurovereenkomst is momenteel in voorbereiding.
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Hoe is of wordt het gebruik door derden geregeld?
Van Horne Hippique geeft primaat aan het gebruik door KNHS en andere
onderwijsinstellingen. In de uren die niet'geclaimd'worden door het onderwijs, zal Van
Horne Hippique de piste kunnen verhuren aan derden (verenigingen uit Weert e.o.
bijvoorbeeld). Daarmee is de piste ook (beperkt) inzetbaar voor de breedtespoft.

Heeft de gemeente (bindende) afspraken gemaakt met de KNHS of andere partijen over
de ontwikkeling van activiteiten of voorzieningen in het gebied Weert-West? Zo ja, welke?
De KNHS heeft afspraken gemaakt met de Stichting Van Horne Hippique i.o., de gemeente
Weert heeft geen formele relatie en/of overeenkomst met de KNHS.

Zijn er voorwaarden opgelegd?
Uiteraard dient de huurder zich te houden aan een aantal voorwaarden, zoals die
vastliggen in bijvoorbeeld verordeningen maar ook het bestemmingsplan. Voor de aanleg
zijn vier kersenbomen gerooid op basis van een'kapmelding'. Daarbij is afgesproken dat
de Stichting Van Horne Hippique i.o. een compensatieverplichting op zich neemt ten
aanzien van deze gerooide kersenbomen in het gebied. Met instemming ván en in overleg
mét de Wijkraad en de Stichting Groen Weeft zal deze compensatie worden uitgevoerd in
het komende najaar. Voor het overige zijn er geen specifieke voorwaarden opgelegd.

Wat is de relatie tussen Van Horne Hippique en de gemeente Weert (VHH maakt op haar
site melding van'samenwerking met de gemeente Weert')?
Er is geen formele relatie tussen Van Horne Hippique en de gemeente Weert, noch een
financiële relatie. De samenwerking waarop gedoeld wordt is een inhoudelijke, waarbij de
gemeente de ontwikkeling van de hippische campus faciliteet.

Op 21 september is de eerste training, welke voorzieningen moeten er dan ziin?
Het betreft qeen traininqen maar instructie in het kader van het opleidingsprogramma van
de KNHS. Op2L september was de eerste opleidingsdag voor de opleiding Instructeur
Wedstrijdsport Dressuur in Ermelo, voor de groep die in Weert haar opleiding volgt was
dat vanaf 26 september. De vereiste voorziening betreft de piste en die ligt er dus.

Kan de opdracht aan de kwartiermaker hippische campus worden verstrekt?
De opdrachtbrief wordt om privacy redenen vertrouwelijk ter inzage gelegd.

In de op 29 september jl. toegezonden raadsinformatiebrief wordt uitgebreid ingegaan op
de hippische ontwikkelingen in Weert-West. Daarnaast wordt in die brief uitgebreid
ingegaan op relatie tussen deze ontwikkelingen en de door uw Raad gestelde kaders.

Wij zijn ervan overtuigd u hiermee duidelijk antwoord te hebben gegeven op de door u

gestelde vragen. Mocht u desalniettemin nog technisch-inhoudelijke vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met de programmamanager Weert-West, de heer Raymon
Blondel op nummer 06 - 53157484 of via e-mail r.blondel@weert.nl .

Met vriendelijke groet,
burgem en wethouders,

<l-: ::>

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.
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