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In december 2015 zijn er vragen gesteld over de erfpacht en rente, met en zonder
indexering over het Hippisch centrum en aangrenzend perceel. Daar is op gereageerd
met een raadsinformatiebrief, no 578863, op 25 februari 2016.
Als CDA hebben we de volgende vragen:
Vraag 1: Zijn er bouwaanvragen geweest voor het hippisch terrein?
Antwoord op vraag 1:
Er zijn een aantal omgevingsvergunningsaanvragen, onderdeel bouwen, ingediend voor
het hippisch centrum. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de verbouw van de
klaslokalen tot hotelkamers ten behoeve van de hippische activiteiten. Daarnaast is er een
omgevingsvergunning in behandeling voor een logiesfunctie in de bedrijfswoningen.
Vraag 2: Zijn er activiteiten gepland en geweest?
Antwoord op vraag 2:
Vooralsnog worden de volgende activiteiten ontplooid die passen binnen de huidige
bestemming.
Verhuur van stalgebouwen aan professionele stallen uit binnen & buitenland;
Wekelijks zijn er KNHS opleidingen;
Er zijn maandelijkse oefenwedstrijden zowel springen als dressuur;
Op 14 april aanstaande is er een KNHS subtop wedstrijd;
Mogelijk wordt er een jaarlijks KNHS Ride & Run evenement georganiseerd.
Voor een overzicht van de activiteiten verwijs ik u naar de nieuwsbrief van Libéma
http://www.hippischcentrumdeurne.nl/evenementen/.
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Vraag 3: Zo niet; heeft de gemeente bemoeienis met de voortgang?
Antwoord op vraag 3:
Het complex is eigendom van Libéma. De ondernemer is aan zet om een plan te
ontwikkelen en daar invulling aan te geven. De rol van de gemeente is Libéma daarin
maximaal te faciliteren. Daarnaast heeft de gemeente periodiek overleg over de
voortgang van de plannen. Wij zijn als gemeente ook betrokken bij het onderzoek dat
door Telos wordt uitgevoerd naar de potentie en kracht van het gemengd landelijk gebied
en specifiek naar de mogelijkheden voor het hippisch centrum. Dit onderzoek is in volle
gang en zal voor de zomer worden afgerond. Parallel aan dit onderzoek heeft Libéma een
bureau opdracht gegeven een concept bestemmingsplan uit te werken. Dit is zo
overeengekomen in de intentieovereenkomst.

Omdat de eerste drie jaar, met name in 2016, 2017 en 2018 de inkomsten op 0 euro zijn
afgesproken zijn we benieuwd en ook bezorgd omdat het angstig stil is. Daarom
bovenstaande vragen. De klok staat niet stil; 2015 ligt al lang achter ons. Met Libéma
zijn er verschillende afspraken gemaakt in één toekomstperspectief.
Vraag 4: Wij, als CDA, vragen ons af wat er tot op heden gerealiseerd is.
Antwoord op vraag 4:
Hiervoor verwijs ik u naar de beantwoording op de vorige vragen.

2

