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*Z733A0A9F2D* 

Vergadering Gemeenteraad van 25-05-2016   

Afdeling : Directie Ruimte  Raadsvoorstel: 
RAD-001245  

Naam opsteller voorstel : Reijnen, Oukje  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/016223  

Portefeuillehouder : A.F. (Frans) van Eersel  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de concept-
koopovereenkomst met Springstal Rob Ehrens 
 
Voorstel  
 
1. Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken 

betreffende de concept-koopovereenkomst en concept erfpachtovereenkomst tussen 
Springstal Rob Ehrens en de gemeente Weert 

2. Bekrachtigen van de geheimhouding van de onderliggende taxatierapporten zonder 
eindtermijn op basis van artikel 10 lid 2 sub b en sub g WOB. 

 
 
Inleiding  
Op 8 april 2015 is een intentieverklaring gesloten met familie Ehrens, stichting Provisus en 
Equestrian Center met betrekking tot de gebiedsontwikkeling van het gebied de 
Lichtenberg. In deze verklaring spreekt Springstal Rob en Robbert Ehrens de ambitie uit 
om in dit gebied een bedrijf te willen beginnen in de vorm van een paardenhouderij annex 
stoeterij met stalling voor maximaal 50 paarden en indoor-africhtingshal met 
trainingsfaciliteiten voor topsport en breedtesport (Talentencentrum). De partijen 
waaronder ook de gemeente hebben zich gezamenlijk uitgesproken zich tot al het redelijk 
mogelijke in te spannen om in het plangebied genoemde doelstellingen te realiseren. 
 
Springstal Rob Ehrens wil deze paardenhouderij graag op het terrein van het voormalige 
Bisschoppelijk College realiseren. De afspraken om dit te realiseren zijn vastgelegd in de 
koopovereenkomst (zie bijlage).  
 
Beoogd effect/doel  
Het plan voorziet in de realisering van een paardenhouderij annex stoeterij met stalling 
voor maximaal 50 paarden, 4 stage-verblijfunits, een indoor-africhtingshal met 
trainingsfaciliteiten voor topsport en breedtesport (Talentencentrum) en een 
bedrijfswoning. 
 
Verder neemt Springstal Rob Ehrens de naastgelegen gronden in erfpacht als weidegrond 
met een optie op koop binnen 5 jaar. 
Het plan wordt onderdeel van het landschapsontwerp voor Weert-West. Verder is het  
passend binnen de visie Weert-West en voldoet het aan de door de gemeente gestelde 
stedenbouwkundige randvoorwaarden.  
 
Voor de realisatie van het plan moet het bestemmingsplan worden herzien. Het plangebied 
is namelijk gelegen binnen het bestemmingsplan "Woongebieden 2014" en is bestemd als 
“Maatschappelijk”. Het voorgenomen gebruik voor een paardenhouderij kan op basis van 
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dit bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Daarvoor is een wijziging nodig naar de 
bestemming Agrarisch-Agrarisch Bedrijf. Hiervoor draagt de gemeente zorg. De 
bestemmingsplanprocedure loopt parallel aan het besluitvormingstraject van deze 
overeenkomst.  
 
De gemeente verwijdert de asfaltverharding en waar nodig de begroeiing op het perceel. 
Uitgangspunt is dat de herontwikkeling voor rekening en risico is van Springstal Rob 
Ehrens. 
 
Argumenten  
 
1.1 Deze overeenkomst is mede gebaseerd op de Structuurvisie Weert 2025, waarin het 

gebied Weert-West, met als kerngebied KMS en Lichtenberg, is aangeduid als stedelijk 
reconversiegebied met als leidend thema vrije tijd. De ontwikkeling van de locatie KMS 
richt zich op onderwijs, vrije tijd en leisure en de Lichtenberg richt zich op cultuur en 
evenementen. In de structuurvisie is eveneens het thema hippische sport geduid. 
Deze koopovereenkomst heeft op dit laatste betrekking. 
 

1.2 Verder is er een paardensportplan Weert opgesteld door betrokkenen uit de hippische 
sector in Weert met als doel invulling te geven aan de ambitie om Weert als 
paardenstad verder vorm te geven. Het initiatief van Springstal Ehrens geeft vorm aan 
de Hippische Campus-gedachte die hiervan onderdeel uitmaakt. 

 
1.3 De Springstal krijgt de status van een RTC (Regionaal Talentcentrum) van het KNHS 

(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) en heeft internationale relevantie 
als Talenten Trainings Centrum (TTC). 

Kanttekeningen  
Aan deze grondverkoop/erfpacht liggen recente taxatierapporten ten grondslag. Deze 
taxaties zijn niet openbaar en liggen voor uw raad op de gebruikelijke wijze vertrouwelijk 
ter inzage. 
 
Financiële gevolgen  
De koopovereenkomst heeft tot gevolg dat afwaarderingen dienen plaats te vinden. Deze 
afwaarderingen komen ten laste van de gevormde bestemmingsreserve ontwikkelingen 
Weert-West. De bestemmingsplanwijziging wordt naar verwachting in de raadscyclus van 
juli ter vaststelling aan de raad aangeboden en treedt vervolgens in september in werking. 
De verkoopprijs bedraagt €245.000,-. 
De erfpachtcanon die bepaald is op basis van de taxatiewaarde, is (rente-)kosten 
dekkend. Deze bedraagt € 3.526,- per jaar. 
De financiële gevolgen worden verwerkt nadat de bestemmingsplanwijziging in werking is 
getreden.  
 
Uitvoering/evaluatie  
Nadat uw raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt, neemt het college een 
besluit over de concept-koopovereenkomst, waarna bij positieve besluitvorming tot 
ondertekening door de gemeente wordt overgegaan. Parallel wordt de planologische 
procedure opgestart en wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Na het doorlopen 
van deze procedures wordt gestart met de bouw van de paardenhouderij.  
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Planning: 
Start bouw van de rijhal en stallen van de paardenhouderij wordt verwacht eind 2016 / 
begin 2017. 
Start bouw woning en inrichting openbare ruimte volgt hierop. 
Beleidsstappen: 
Voor het vaststellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden de 
gebruikelijke procedures gevolgd.  
Het inpassingsplan wordt als voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan zowel de 
omgevingsvergunning als het bestemmingsplan en moet daarom beschikbaar zijn voordat 
de omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd. 
 
Communicatie/participatie  
Dit advies is van belang voor de inwoners van Weert-West. Communicatie vindt plaats via 
de nieuwsbrief Weert-West. Tijdens de inzageperiode van het bestemmingsplan wordt een 
informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Hier wordt dan ook informatie 
versterkt over de omgevingsvergunning en de procedure daarvan. 
 
In de informatieve commissie Ruimte van 9 maart 2016 is een presentatie gegeven over 
de ontwikkeling van Springstal Rob Ehrens in Weert West.  
In de informatieve commissie Ruimte van 11 mei 2016 wordt inzicht gegeven in de 
financiële context van de te sluiten koopovereenkomst.  
  
 
Advies raadscommissie  
  
 
Bijlagen  
Koopovereenkomst met Springstal Rob Ehrens met bijlagen [openbaar] 
Taxatierapport locatie springstal Ehrens – Arvalis d.d. 16 februari 2016 [niet-openbaar] 
Erfpachtovereenkomst met Springstal Rob Ehrens [openbaar] 
Taxatierapport agrarische grond nabij Nelissenweg te Weert– Arvalis d.d. 11 maart 2016 
[niet-openbaar] 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001245 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-04-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de 
concept-koopovereenkomst en concept erfpachtovereenkomst tussen Springstal Rob 
Ehrens en de gemeente Weert. 
 
Bekrachtigen van de geheimhouding van de onderliggende taxatierapporten zonder 
eindtermijn op basis van artikel 10 lid 2 sub b en sub g WOB. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25-05-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


