
õ+,to>r-
&t¡r> GEMEENTE vyEERT

Onderwerp

Hi ppische campus Weert-West

Voorstel

1. Instemmen met de Raadsinformatiebrief (RIB) inzake hippische campus Weert-
West.

Inleiding

Bij de behandeling van het bestemmingsplan 'Nelissenhofweg'voor de ontwikkeling van de
springstal/stoeterij Rob en Robbert Ehrens in Weert-West op 20 julijl., zijn meerdere
vragen gesteld door de gemeenteraad die niet zozeer te maken hebben met het initiatief
van de heer Ehrens zelf maar met de ontwikkelingen in de directe nabijheid; de
ontwikkeling van de hippische campus in Weert-West.

Beoogd effect/doel

Informeren raadsleden over stand van zaken hippische campus.

Argumenten

1.1. Ontwikkeling van de hippische campus komt in stroomversnelling
De ontwikkeling van de hippische campus in Weert-West komt in een stroomversnelling en
steeds meer worden zaken concreet. De realisatie van een aantal onderdelen van de
campus gaat zo snel, dat dit hét moment is om de raad nader te informeren over de stand
van zaken. Er is met middelen van de provincie een kwartiermaker aangesteld met de
opdracht om het çoncept-idee'hippische campus' nader uit te werken tot een business
case en verder handen en voeten te geven.
Het is opportuun om de gemeenteraad nu op de hoogte te brengen van de huidige stand
van zaken middels voorliggende raadsinformatiebrief. Tijdens de informatie commissie
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ruimte op 12 oktober worden raadsleden geinformeerd over de stand van zaken van de
gehele gebiedsontwikkeling Weert-West. Dan wordt ook het financiële plaatje
gepresenteerd en inzicht gegeven in de inzet van de gevraagde prioriteit Weert-West.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/ participatie

Informeren raadsleden m iddels brief/B-stu k raad.

Overleg gevoerd met

Intern:
Wethouder Gabriels
Ella Croonenberg
René Bladder
Jack Westenberg

Extern:
Jacq Solberg, kwartiermaker
Provincie Limburg
Stichting Limburg Paardensport
Stichting Topsport Limburg
Stichting Provisus
KHNS
Het College (TTS)
Cittaverde college
Gilde opleidingen
Rob Ehrens

Bijlagen

Bijlage 1: Concept Raadsinformatiebrief
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GEMEENTE vvEERT

Gemeenteraad Weert

Weert, 29 september 2016

Onderwerp Hippische Campus, Weert-West

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Het initiatief van Rob en Robbert Ehrens, dat inmiddels in de fase van uitvoering is beland,
is onderdeel van een grotergeheel: de ontwikkeling van de hippische campus in Weert-
West. De hippische campus maakt samen met de Lichtenberg en de Van Horne kazerne
deel uit van het kerngebied van Weert-West.
In deze brief ontvangt u meer informatie over de hippische campus. Tijdens de informatie
commissie ruimte op 12 oktober wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de
gehele gebiedsontwi kkeli ng Weert-West.

Aanleiding en context hippische campus
Het idee voor de hippische campus in Weert komt feitelijk voort uit meerdere
beleidskeuzes uit het recente verleden, niet alleen binnen de gemeente Weert, maar ook
binnen hogere overheden en organisaties in het onderwijs en de sport:

- het Paardensportplan Weert, waarvoor uw raad destijds middelen beschikbaar heeft
gesteld, is een plan van de hippische sector zelf en omvat een uitvoeringsprogramma om
Weert als krachtige 'paardenstad'te profileren. Eén van de punten daarin is het realiseren
van een centrum, dat als'brandpunt'voor de hippische sport kan fungeren;

- de Nota Topsportbeleid, door uw Raad in januari van dit jaar vastgesteld, omvat
nadrukkelijk de positionering van de hippische sport in Weert en in het bijzonder in Weert-
West. In de Nota Topspoftbeleid wordt de verbinding gelegd met het provinciaal beleid.
Het programma dat voortkomt uit het Paardensportplan Weert wordt, ofschoon een plan
van de sector zelf, omarmd in de Nota Topsportbeleid;

- de provincie Limburg heeft in haar beleid twee zogenoemde speerpunt sporten
benoemd: wielersport en hippische sport. De provincie ziet Weert als één van de drie
gemeenten (naast Nuth en Horst a/d Maas) binnen Limburg waar maximaal op dit
speerpunt wordt ingezet, ook met financiële middelen. Deze drie gemeenten hebben in de
ogen van de provincie alle drie een eigen specifieke rol in de hippische sport. Nuth voor de
'eventing', Horst a/d/ Maas voor grootschalige (inter-)nationale evenementen en Weert
voor onderwijs en innovatie. Dit beleid is vastgelegd in het Limburgs Paardensportplan en
wordt uitgevoerd door de Stichting Limburg Paardensport;
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- in de Nota Topsportbeleid is de positie van Het College als Topsport Talent School
nogmaals bekrachtigd, waarin de paardensport als één van de ruim tien sporten wordt
bedreven. Ook wordt daarbij de ambitie van de provincie op topsportniveau nog eens
genoemd: de provincie, Topsport Limburg en de Topsport Talent Scholen ambiëren meer
Performance Centra in Limburg, gekoppeld aan de locaties van de Topsport Talent
Scholen. In december 2074 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg reeds een verzoek
uitgedaan naar de gemeente om ten aanzien van dit Performance Center een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Vanuit de afdeling OCSW wordt momenteel
gewerkt aan de totstandkoming van deze samenwerkingsovereenkomst;

- de provincie heeft op grond van eerdergenoemde roltoedeling -aan gemeenten in het
kader van de paardensport als speerpunt in Limburg- door HAS-Kennistransfer een
onderzoek laten uitvoeren naar de kansen en mogelijkheden voor het (praktijk-) onderwijs
paardensport in Weert. Uitkomsten hiervan zijn positief ten aanzien van MBO-niveau, ten
aanzien van HBO-niveau (nog) beperkt. De provincie is daarbij van mening dat het in
Weert gevestigde hippisch center of excellence HCE hierbij een rol kan hebben;

- het HCE is een met regio-gelden en gemeentelijke gelden ondersteund kennis- en
innovatieproject in de paardenspo¡t, in 2OL2 in de vorm van een stichting vervat. De
beschikking ten aanzien van de binnen HCE beschikbare middelen loopt tot 2018. Het
HCE-bestuur kiest er bewust voor om de koppeling met het onderwijs te maken. Het HCE
vormt daarmee een integraal onderdeel van de hippische campus en zet haar middelen
ook daartoe in;

- de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS heeft zelf een zeer uitgebreid
opleiclirrgsprugrdrnrìr¿ op alle rriveaus in de lrippisclre spott. Opleidingen worden door de
KNHS verzorgd, waarbij met het regulier beroepsonderwijs op LBO-, MBO- en HBO-niveau
wordt samengewerkt. De KNHS verzorgde deze opleidingen altijd centraal in het land. Om
het opleidingsprogramma voor een grotere groep potentiële deelnemers toegankelijk te
maken kiest de KNHS er voor een aantal opleidingen decentraal aan te bieden, waarbij
Weert voor haar een logische keuze is. In Weert is de hippische sector zeer sterk
aanwezig, zowel qua bedrijven in de sector als ook qua verenigingen. Bovendien is de
komst van Springstal/stoeterij Rob en Robbert Ehrens een pré. De heer Ehrens is namelijk
één van de bondscoaches van de KNHS en tevens opleider op het allerhoogste niveau.

Concept-idee hippische campus
Bovengenoemde beleidskeuzes en daarop volgende ontwikkelingen hebben in een dialoog
(december 2015) tussen provincie Limburg, Limburg Paardensport, HCE, de
onderwijsaanbieders en gemeente Weert geleid tot het concept'hippische campus'. De
hippische campus is een plek waar kennis, kennisontwikkeling en kennis delen centraal
staat. In een brief d.d 13 mei 2016 van gedeputeerde G. Koopmans wordt de provinciale
steun, zowel in bestuurlijke zin als ook in middelen toegezegd, en geeft de gedeputeerde
aan dat de reeds toegekende regiogelden aan de gemeente Weert t.b.v. het HCE
maximaal dienen te worden verbonden aan de ontwikkelingen van de hippische campus
(zie bijlage).

Omdat het concept hippische campus na haar'geboorte' nog een abstract concept bleek is
met middelen van de provincie Limburg een kwartiermaker aangesteld met een duidelijke
opdracht. Over de inhoud van de opdracht is consensus tussen de Stichting Limburg
Paardensport, provincie Limburg en gemeente Weert en luidt:
"de ontwikkeling van de hippische campus is het vertalen van het eerste concept(idee) tot
een project met verschillenden onderdelen. Het praktijkgericht onderwijs krijgt als een van
deze onderdelen bijzondere aandacht. Het is aan de kwartiermaker om dit concept
'handen en voeten'te geven
De kwartiermaker richt zich in eersfe instantie primair op de voorbereiding, het smeden
van allianties met diverse partners, het uitwerken van ideeën, plannen en programma's
(o nder meer een ro b u ust on de rw ijsprog ra m m a i. s. m. o n de rw iisaa n b i eders ).'
De kwartiermaker wordt bekostigd door de provincie Limburg, tijdens bestuurlijk overleg
op 6 januari jl. is dit met de provincie afgesproken en vastgelegd.



Een bestuurlijke begeleidingsgroep bestaande uit de Stichting Limburg Paardensport,
provincie Limburg en gemeente Weert bewaakt de uitvoering van de opdracht.

Stand van zaken per 15 september 2O16

De kwartiermaker, de heer Jacq Solberg, is inmiddels enkele maanden actief om met
betrokken partijen te kijken of samenwerken binnen het idee van de hippische campus
mogelijk is en zo ja, op welke wijze dat dient te gebeuren. De KNHS is daarbij een cruciale
partij gebleken. In de loop van het voorjaar van 2016 werd duidelijk dat zij graag een deel
van haar opleidingsprogramma vanaf september 2016 in Weert wil laten landen.

Bovendien werkt de KNHS samen met de brancheorganisatie FNRS (Federatie Nederlandse
Rijscholen) aan het opnieuw valideren van haar opleidíngen in wat zij noemt NPA
(Nederlandse Paardenspott Academie). De uitstroomprofielen en het daarbij behorende
niveau sluiten volledig aan bij de niveau-aanduiding in het reguliere beroepsonderwijs.
Daarmee kan het cursorisch onderwijs samenwerken met het beroepsonderwijs, maar kan
ook het beroepsonderwijs delen uit hun opleiding laten verzorgen door de KNHS.

Met de beroepsopleidingen zijn de gesprekken nog gaande. Zij verkennen de
mogelijkheden om vanaf het schooljaar 2017-2OLB studenten en leerlingen op de
hippische campus het praktijkgerichte deel van hun hippische opleidingen laten volgen.
Het College in haar positie als Topsport Talent School wil haar talenten uit de paardensport
die bij Het College een aangepast curriculum volgen graag gebruik laten maken van de
hippische campus.

Om dit goed te coördineren en te organiseren -voor wat betreft de aanleg van een
instructie-/opleidingspiste maar ook qua financíën en planning na realisatie (de
exploitatiefase)- komt de Stichting Limburg Paardensport met het initiatief om daarLoe een
rechtspersoon in het leven te roepen; de Stichting Van Horne Hippique. De gemeente
Weert heeft zelf geen (financieel) belang in deze stichting, evenmin krijgt deze stichting
financiële steun van de gemeente. De gemeente Weert beschouwt deze stichting wel als
dé rechtspersoon die de onderwijsactiviteiten op de hippische campus coördineert.

Deze stichting maakt afspraken met de KNHS en is intensief in gesprek met Cittaverde,
Gilde Opleidingen, Groenhorst/NPA en Het College. De kwartiermaker Jacq Solberg bereidt
de oprichting van deze stichting voor. De wens van de Stichting Limburg Paardensport is
om deze stichting operationeel te hebben zo spoedig mogelijk nadat de
onderwijsactiviteiten zijn gestart. In de fase waarin de stichting nog formeel 'in oprichting'
is mag zij alle noodzakelijk rechtshandelingen verrichten vooruitlopen op het passeren van
de akte bij de notaris.

De concrete komst van een deel van het opleidingsprogramma van KNHS naar Weert heeft
de werkzaamheden van de kwartiermaker in een stroomversnelling gebracht. Reeds in
september is de KNHS gestart met haar eerste opleiding in Weert. Hiertoe hebben reeds
'toelatingstesten' plaatsgevonden waarbij circa dertig deelnemers het toelatingsexamen
hebben gehaald. Een eerste groep van acht deelnemers van deze dertig is in de week van
26 september van start gegaan. Dit gebeurt op een kleine ¡nstructiepiste (formaat
dressuurpiste) die door de Stichting Van Horne Hippique i.o. direct naast de Boosten zalen
is aangelegd op gemeentelijk grond. Deze piste is primair bedoeld voor instructie en
onderwijs en wordt beheerd door de in oprichting zijnde stichting Van Horne Hippique.

In een op dit moment te formaliseren gebruiksovereenkomst ten aanzien van deze
instructiepiste worden de afspraken tussen de Stichting Van Horne Hippique i.o. en de
gemeente Weert vastgelegd. Daarbij is tevens afgesproken dat de Stichting Van Horne
Hippique i.o. een compensatieplicht heeft ten aanzien een viertal gerooide kersenbomen in
het gebied. Met instemming ván en in overleg mét de Wijkraad en de Stichting Groen
Weeft zal deze compensatie worden uitgevoerd.



Voor instructies die'indoor'moeten worden gegeven, zal vooralsnog gebruik worden
gemaakt van de spoedig gereed zijnde rijhal van Rob en Robbert Ehrens. Op termijn wenst
de stichting Van Horne Hippique ook een overdekte instructiepiste te realiseren in de
directe omgeving van Weert-West die bij voorrang bedoeld is voor instructie en onderwijs

De KNHS heeft afspraken gemaakt met de Stichting Van Horne Hippique i.o., de gemeente
Weert heeft geen formele relatie enlof overeenkomst met de KNHS. Ook de overige eerder
genoemde onderwijsinstellingen zijn met de Stichting Van Horne Hippique i.o. in gesprek
en zullen naar alle waarschijnlijkheid tot samenwerking komen.

In de avonduren en in de weekeinden is het mogelijk dat (regionale) verenigingen tegen
vergoeding eveneens gebruik kunnen maken van de instructie-/opleidingspiste. Ook
hippische ondernemers, zoals bijvoorbeeld Equestrian Centre De lJzeren Man en
Springstal/stoeterij Rob en Robbert Ehrens kunnen tegen een marktconforme vergoeding
uitsluitend in de resterende uren gebruik maken van de instructie-/opleidingspiste.

Deze gewenste ontwikkeling die volledig past in de door uw Raad vastgestelde kaders, zal
uiteraard worden bezien in relatie tot de afspraken tussen de gemeente Weert en de
Stichting Provisus. De Stichting Provisus heeft namelijk het gebruiksrecht van de gronden
van de voormalige sportvelden van het Bisschoppelijk College tot en met maart 2OI7 en
het eerste recht van koop.

Conclusie
In Weert-West is een dynamiek ontstaan, waarbij initiatieven met een bovenregionaal en
zelfs nationaal karakter, aan elkaar worden gekoppeld. De kaders die uw Raad gesteld
heeft in de Ruimtelijke Structuur Visie en in de Nota Topsportbeleid kunnen hiermee
worden íngevuld met voor Weert zeer relevante ontwikkelingen.
Natuurlijk staat de hippische campus nog in haar kinderschoenen. De eerste concrete
instructies zijn echter al gestart. Na jaren van praten over Weert Paardenstad zijn er nu
dan ook echte stappen gezet.

Met nadruk kan worden geconstateerd dat het gemeentelijke beleid en de door uw Raad
gemaakt keuzes in het verleden een geweldige impuls hebben gegeven aan de initiatief
van de hippische campus, een ontwikkeling die uniek is voor Zuid Nederland.

Wij zijn ervan overtuigd u hiermee duidelijkheid te hebben geschetst inzake de
ontwikkeling van de hippische campus in Weert-West. Zoals aan het begin van de brief
aangegeven, wordt tijdens de informatieve commissie van 12 oktober nader ingegaan op
de totale gebiedsontwikkeling Weert-West.

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 - 53 15 74 84 of via e-mail r.blondel@weert.nl .

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris bu

Bijlage: Brief d.d. 13 mei 2016 van gedeputeerde Koopmans
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Onderwerp
Ontwikkel ing Sportzone Weert

Geacht College,

ln december 2014 heeft u de intentiebrief ontvangen die erop gericht is om de samenwerking op het

terre¡n van sport tussen de gemeente Weert en de Provincie verder vorm te geven. Zoals in het schrijven

is aangegeven heb ik de intentie om met u deze samenwerking te formaliseren in een overeenkomst

onder de naam van Sportzone Weert.

lk constateer dat u naar aanleiding van het schrijven en op basis van uw reeds ingezette sportbeleid de

afgelopen periode diverse zaken op het gebied van breedtesport, topsport en talentontwikkeling,

evenementen en accommodaties heeft opgepakt. Dit is helemaal in lijn met het Uitvoeringsprogramma

Sport 2015-2017 waarbij een gemeente primair verantwoordeliik is voor de ontwikkeling van een

sportzone.

Binnen deze sportzone in wording zie rk diverse raakvlakken met ons provinciaal beleid.

Begin dit jaar is er mede met onze financiële steun geinvesteerd in een aantal regionale

trainingsprogramma's en de daarvoor benodigde accommodaties. Daarnaast heeft u een topsportnota

vastgesteld. Recent heeft u de Provincie geïnformeerd over een ambitieus project binnen Sportzone

Weert, namelijk de ontwikkeling van een hippische campus waarvoor momenteel door u een concept

afsprakenkader wordt opgesteld tussen de gemeente Weert en potentiele uitvoeringspartners.

Om de hippische campus verder vorm te geven heeft u mij verzocht te participeren in een Stuurgroep om

samen met de gemeente Weert en het sporttakplatform voor de paardensport, zijnde de Stichting

Limburg Paardensport, zitting te nemen. Op deze wijze kan er een maximale afstemming plaatsvinden

over de wijze waarop de Provincie kan bijdragen aan het realiseren van deze ambitie. Daarnaast heeft u

ons ook verzocht om gezamenlijk een kwartiermaker aan te stellen om deze majeure ontwikkeling verder

vorm te geven. Ik sta positief tegenover beide verzoeken.
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provincie I mburg

Op basis van concrete uitvoeringsplannen zal ik de mogelijkheden bezien om hierin te faciliteren. Hierbij

kunt u denken aan:

- een bijdrage vanuit de regeling sport op het gebied van talentontwikkeling en sportaccommodaties

(o.a. koplopersomgeving);

- middelen verbonden uit andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld uit rnonumentenbeleid.

Ook de reeds toegekende regiogelden aan de gemeente Weert tbv het HCE dienen maximaal te worden

verbonden aan de ontwikkelingen van de hippische campus. Wij zullen daartoe de voorbereiding starten

voor het herzien van de beschikking.

Zoals in het schrijven van december 2014 is aangegeven wil ik bovengenoemde ontwikkelingen met u

vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Graag zie ik hiervoor een voorstel van u tegemoet,

Met vriflGl$f e groet,¡ ./--\
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