
Fractie DUS Weert.
-Betreft: Vragen fractie DUS Weert inzake raadsinformatiebrief 24 mei 2018: Beëindiging proces 
van realisering hippische campus via HCE en VHH.
-Commissie Ruimte 20 juni onder agendapunt 6.
-Met verzoek om mondelinge beantwoording.

Bij voorbaat dank. Rob van Dooren/fractie DUS Weert/19 juni 2018.

VRAGEN:
Inleiding vraag 1:
-De Stichting HCE (taak: innovatie/onderzoek/facilitaire zaken) is in 2011 opgericht. Deze 
stichting is volgens onze informatie niet meer actief. De Stichting Van Horne Hippique (taak: een 
sluitend businessplan voor de realisatie van een Hippisch opleidingscentrum leveren) is volgens 
onze informatie in 2016 opgericht en is voorzover ons bekend eveneens niet meer actief. 
-Van de 500.000 euro subsidie van provincie en gemeente is nog circa 300.000 over. Blijkbaar is 
door beide stichtingen circa 200.000 'verbruikt', terwijl de beoogde taakstelling niet is behaald. 
-Uiteindelijk hebben gemeente en provincie op 18 augustus 2017 besloten om het onderzoek 
naar de vestigingsmogelijkheden van een Hippische Campus qua regie in handen te stellen van 
de gemeente Weert. Uit dit onderzoek is gebleken dat de geplande voorzieningen op de 
beoogde locaties ruimtelijke niet mogelijk waren en dat een sluitende exploitatie niet mogelijk 
was.

Vraag: 1
-Beide stichtingen hebben de beoogde taakstellingen niet behaald. Waarom vordert de 
gemeente haar deel van de circa 200.000 euro verbruikte subsidie niet terug bij de stichtingen?
-Uit het onderzoek onder regie van de gemeente Weert (augustus 2017) is geconcludeerd dat de 
'hippische' plannen ruimtelijk en financieel niet mogelijk waren. Was deze conclusie bij de 
behandeling van het raadsvoorstel ''Weert-West, omgeving Lichtenberg'' in maart 2017 al 
bekend (of had bekend kunnen zijn?). De plannen waren toen immers ook al bekend.

Inleiding vraag 2:
In het raadsvoorstel van maart 2017 inzake de ontwikkeling van de omgeving De Lichtenberg 
worden de volgende hippische doelstellingen en ambities genoemd:
-Weert profileren als paardenstad met als centraal thema 'hippisch onderwijs'.
-MBO onderwijs in de hippische sector naar Weert halen. 
-De Boostenzalen in eerste aanleg geschikt maken voor (hippisch) onderwijs.
-Boerderij de Helmonder tzt inzetten voor huisvesting van o.a. het hippisch onderwijs.
-Realiseren en exploiteren van de benodigde onderwijsinfrastructuur door Stichting VVH en HQ.
-Investeringen in de openbare ruimte ter waarde van circa 800.000 euro door de gemeente.

Vraag 2:
-Wat betekent het niet doorgaan van de voorgenomen Hippische Campus voor de ontwikkeling 
van het gebied in het algemeen?
-Voor de gemaakte afspraken cq transacties met partijen in relatie tot het raadsvoorstel Weert-
West omgeving Lichtenberg van maart 2017?
-Voor de gemeentelijke bijdrage voor het opknappen van het openbaar gebied?
-Is het niet doorgaan van de Hippische Campus voor het College aanleiding om de gemeentelijke 
ambities en doelen voor het gebied Weert West omgeving Lichtenberg bij te stellen en de raad 
daartoe een voorstel te doen?



Inleiding vraag 3:
In de raadsinformatiebrief staat dat er 70.000 euro zijn uitgegeven voor de aanleg van een kleine 
buitenbak op gemeentegrond. Die grond is inmiddels verkocht. De 70.000 euro is aan VHH 
voorgefinancierd door HCE. De provincie wil de uitgave van 70.000 dekken middels een 
koplopersubsidie. 

Vraag 3:
-Wordt de 70.000 euro subsidie van de provicie toegevoegd aan de in de raadsinformatiebrief 
genoemde resterende circa  300.000 euro?
-Volgens onze informatie is de kleine buitenbak inmiddels verwijderd. Is dit juist?
-Is onze conclusie juist dat er door de provincie uiteindelijk een koplopersubsidie wordt gegeven 
voor een niet meer bestaande bak?
<


