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Notitie over de stand
Paardenstad''.
van zaken en aankomende ontwikkelingen inzake ''Weert
ADVIES
Instemmen met de inhoud van de notitie en toezending aan de raad.
TOELICHTING
Ainemeen:
Bij de behandeling van de begroting van 2012 is, naar aénleiding van een ingediende
motie van de fractie van D66, aan de raad een notitie toegezegd waarin de stand van
zaken en de àankomende ontwikkelingen met betrekking tot ''Weert Paardénregio'' op een
rij Worden gezet.
Voor het overige verwijzen wij naar de inhoud vah de notitie.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Geen
FINANCIëLE EN PERSONELE GCVOLGEN
N .v .t .
èOMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belann?:
4. Raadsleden
Geadvileerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te nebruikep :
Weert, S B W W W W
11 december 2012 .
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4. B ri ef
Geadviseerd wordt de volnende naoicipatie-instrumenten te nebruikeq:
*:* N iet va n toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intèrn:
afd. OCSW
T. Passau
Extern:
programmamanager Hoge Dunk/OML
het Paardenhuis
BIJLAGEN
Onenbaar:
- Notitie ''Paardenstad Weert * Paardenregio Hoge Dunk, stand
..'
ontwikkelingen''
- begeleidende brief aan de raad
van zeken en aankomende
Niet-onenbaar:
Niet van toepassing
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GEMEENTE -A- w E E R T
De Ieden van
de raa|
Weert,
2 1 2E2, 2112
Onderwerp
Notitie over de stand van zaken en aankomende ontwikkelingen inzake
''Weért Paardenstad''
Geachte Ieden van de raad,
Bij de behandeling van de begroting van 2012 is aan uw raad een notitie toegezegd waarin
de stand van zaken en de aankomende ontwikkelingen met betrekking tot ''Weert
Paardenstad'' op een rij worden gezet. Deze toezegging is gedaan naar aanleiding van
een door de fractie van D66 ingediende motie.
Hierbij tref't u deze notitie aan.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze notitie, neemt u dan contact op met
H. Ensink, (telefonisch via 0495-575 222 of per e-mail via h.ensink@weeo.nl).
Met vriendelil'ke groet,
.*
>.*
=...'
r
LK , , ..P. .. . ... .. ....... . .. .. .,...., ..,, ,,.. ,...,... m
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,,,' M yj y naa pe n
gemeentesecretaris
A . . . . e ij m n s
rg e Ster
Bijlageln)
Notitie ''Paardenstad Weert + Paardenregio Hoge Dunk, stand van zaken
en aankomende ontwikkelingen''
Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weeo.nl
Website: www.wee|nl
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GEMEENTE .W W E E R T
Paardènstad Weert * Paardenregio Hoge Dpnk
Stand van zaken en aankomende ontwikkelingen
Inleiding
Sinds 2006 (opstelling van de ontwikkelvisie
Hoge Dunk'') zijn heel veel mensen bezig
Dunk Paardenregio'' .
Aan de raad is toegezegd om in het vierde kwartaal 2012 te rappooeren over de stand van zaken
en de aankomende ontwikkelingen met betrekking tot Weer't Paardenstad. Met deze notitie wördt
aan deze toezegging voldaan.
''Realisatie ontFikkélingskansen paardenhouderij regio
met het invullen en uitbouwèn van het begrip ''Hoge
Betekenis van Weert e.o. als paardenregio
. Er zijn in de gemeente Weert momenteel 53 paardenhouderijbedrijven bekenà.
. Eind 2012 zijn 42 paardenhopders en/of aàn paardén gerelateerde bedrijven Iid van het
Paardenhuis
@ We kunnen spreken van een conèentratie van nationaal en internationaal eqkende
trainingsfacilitéiten : pationale teams van bijv. Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden en USA
hebben hier gebivàkkeerd in het kader van de voorbereiding voor de Olympische épelen.
@ Dressuur- èn springstal De Ilzeren Man fungeert als Olympisch Hippisch Centrum voor de
rovincie Limburg.
17
@ H. Peeters verkoopt toppaarden over heel Europa.
* J. Bokken is hoefsmid van wereldfaàm.
R Rutjens is tohmènner die Iqssen geeft aan mensen uit binnen- en buitenland.
@.
Hippisch Centre of Excellence
Zie het onderdeel over het HCE in de bijgevoegde projectenrappooagè van de Hoge Dunk.
Komt deze week beschikbaar en wordt dan direct toegevoeqd.
Pâardenhuis Hoge Dunk
Het Paardenhuis Hoge Dunk is een samenwerkingsverband van ondernemers in de paàrdenhpuderij
in het werkgebied van de Hoge Dunk. Het Paardenhuis fungeert als intermediair tussen de
ondernemers en de gemeenten. Er is maandelijks overleg tussen het bestuur van Paardenhuis en
de gemeente Weer't.
Daarnaast is het Paardenhuis een vraagbaak voor de ondernemérs en biedt het de helpende hand
ih communicatie- en promotieaangelegenheden.
Voor de komende jaren heeft het Paardenhuis zich daarnaast als doel gesteld : het proberen een
verbinding te Ieggen tussen de ondernemers in de paardensport met de paardensportverenigingen
in de regio en met de organisatie van de jaarlijkse paardenmarkt in Weer't.
Het Paardenhuis heeft de wens om een permanent evenemententerrein voor paardenactiviteiten te
realiseren in omgeving Koekoeksweg.
1
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Jaarlijkse evenementen
Het is de bedoeling om elk jaar een of meer belangrijke paardenspooevenementen in Weert te
Iaten plaatsvinden, zoals een Nederlands kampioenschap. De KNHS heeft aangegeven dat Weert
hiervoor in |anmerking kan komen. '
vèulenvellingen
In Weert zijn jaarlijks twee veulenveilingen van internationale betekenis bij Stal Korenbloem (hr. C.
RaWlins). Daarnaast vindt jaarlijks bij Dressuur- en Springstal 'De Ilzeren Man' de Limburgse
Veulenvçiling plaats.
Maneges
Manèges zijn aanwezig op de volgende plaatsen:
. Stal Oppe Stiene, Rietbroek 9, Stramproy
@ Marlege Keentf Keenterstraat 43, Weert
. Paardenspo|centrum Laar, Koenderstraat IB, Weer't
Van Horne Hoeve, Tàancheeweg 22, Weert
@ Dressuur en Springstal De Ilzèren Man, Ilzerenmanpeg 4, Weert
* Van Liere Stables, Kraanweg 10, Weert
* Spring- en Dressuurstal TW B.V., Frans Strouxstraat 44, Stramproy
Wij willen de bestaande maneges faciliteren om, waar gewenst en/of noodzakelijk, een opwaqrtse
. kwaliteitsslag tq- reali|eren.
Planologisch faciliteren
Vooruitlopend op het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied is voor vijf paardenhouderijen een
separaat bestemmingjplan opgesteld. Op 27 juni 2012 is dit plan vastgesteld. Hierin is voor deze
vijf bedrijven de gewenste c.q. nieuwe situatie en de specifieke regeling met betrekking tot
paardenhouderijen planologische en juridisch opgenomen en vastgelegd.
Het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied is recent als ontwerp in procedure gebracht. Daarin
hebben wij de planologische regelingen omtrent de paardenhouderij aangepast aan de huidige
inzichtqn om ruimte te bieden aan onze ambities op paardenspoogebied.
In hçt buitqngebied van de gemeente Weert komen paardenhouderijen zowel bedrijfsmatig als
hobbymatig vèor. Net als andere veehouderijen zijn de meeste paardenhouderijçn grondgebonden.
De paardenhouderij is dan ook primair aangewezen op het buitengebied. Wij zijn ons ervan bewust
dat paardenhouderijen, net als andere grondgebonden agrarische bedrijven, tegelijk ook
'verzorgers' van ons buitengebied zijn. Wij willen deze bedrijven faciliteren hun bedrijf optimaal te
laten fundioneren en orfi hun functie als verzorger van het buitengebied goqd te vewullen.
Bestemming
Voor de productiegebonden en gebruiksgerichte paardenhouderij is in het nieuwe bestemmingsplan
b itengebied een agrarische bedrijfsbestemming opgenomen. Uitwisseling tussen productiegerichte
u
en gebruiksgerichte paardenhouderijen is mogelijk.
b i lan vallen maneges hier niet onder. Deze zijn gericht ôp recreatie en hebben
Ip het estemm ngsp
een verkeersaantrekkende werkinç. Maneges zijn ondergebracht binnen de bestemming Sport.
Bebouwing
Ten behoeve van het goed functioneren van een paardenhouderij zijn een bedrijfswoning, een
gebouw met stallen, een buitenrijbak met verlichting, een rijhal met ontvangsruimte (indien sprake
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is van volwaardighqid), een mestopslag, een Ioods voor opslag en stalling, een stapmolen en een
Iongeercirkel toegestaan. Stageverblijveù zijn mogelijk via een Omgevingsvergunning.
Hobbymatig houden van paarden
Veel agrariërs en burgers houden hobbymatig een of enkele paarden. Binnen de agrarische
bedrijfsbestemming. zijn paardenbakken daarvoor toegestaan.
Als hobbymatige |ctiviteit houden de burgers in het buitengebied vaâk paarden en kleinvee. Binnen
de woonbestemming zijn paardenbakken en stapmolens daarvoor op een afstand van minimaal 50
meter van een woning van derden toegestaan. Liçhtmasten zijn toegestaan tot een hoogtè vaù 4
meter op een afstand van Minimaal 50 meter tot een woning van dedden. '
Ruiter- en menfoutes
Het afgelopen jaaà is in Weert qen grensoverschrijdend routenetwerk v|n 80 km gerealiseerd voor
ruiters en mennçrs volgens het knooppuntensysteem. Hiervoor is een bijdrage uit de middelen van
de GOML verkregen. Ruiters en menners uit Weert, de Kdninklijke Nederlandse Hippische
Spdofedetatie en de gemeente Weer't hebben nauw samengewerkt om dit unieke netwerk in de
regio Midden-Limburg tot stand te brengen.
Het overgrote deel van de route is berijdbaar voor zowel ruiters als menners. Hqt routetracé sluit
aan op de ruiterroutes in Cranendonck (110 km) en Belgisch Léimburç (600 km). Het roptenetwerk
Iigt in het grensoverschrijdend Iandschap Kempen-Broek. In Weert Iopen de routes door een
aantal schitterende natuurgebieden. In het gedeeltç ten noorden van de Zuid-Willemsvaao worden
de Weerter- en Boshoverheide doorkruist. Ten zuiden van de Zuid-Willemsvaao komen ruiters en
menners door het Dzeren M4ngebied. , Kruispeel, Laurabgsseh, Wijfelterbroek, Stramproyerheide en
de Tungelerwallen.
Het sluit ook aan pp het in de komende jarçn nog te voltooien routenetwerk in de rest van MiddenLimburg, oostelijk vàn Weert. Hiervoor wordt eveneens een GoML-bijdragq beschikbaar gesteld.
Provincie Limburg
h t kader van de Toekomstvisie voor de Limàurgse Paardenspoo, het paardenspooplan van de
Ine
provincie Limburg, heeft zij het Limburgse Huis voor de Sport opdracht gegeven in een aantal
gemeenten een pilot te organiseren om lokaal duurzame versterking en ontwikkeling van de
paardenlspoolsector te katalyseren middels het creëren van een sectorbreed
paar|enspo|platform. Weeht is de eerste van die gemeenten.
In Weert bestaat in feite al een dergelijk platform : het Paardenhuis Hoge Dunk. Daàrin zijn de
ondernemers in de paardenhouderij in het werkgebiqd van de Hoge Dunk verenigd. Andere
paardengerelateerde activiteiten, zoals de hobbymatige paardenhouderj en -rijders, de
paardensportverenigingen en de organisator van de jaarlijkse Weerter paardenmarkt zijn daar nog
niet bij betrokken. Hçt Paardenhuis heeft sinds kort al wel initiatieven ontplooid in de richting van
d i C Z Ft ij C R .
Om dit proces te verspellen en te versterken maakt het Paardenhuis graag gebruik van de
faciliteiten die de provincie nu middels de pilot biedt om te komen tot een paardenspooplatform
dat alle gqledingen omyat. Daartoe wordt er in het vroege voorjaar van 2013 een eerste openbare
bijeenkomst belegd. Deze wordt voorafgegaan door een voorbereidende bijeenkomst in januari met
het Paardenhuis Hoge Dunk, de gemeelhte en (potentiële) koplopers en trekkers van een breed
l tform
r) a .
Spmenwerking met o.a. Horst en Deurne
Weert e.o. is niet de enige regio in Zuidoost-Nederland, waar initiatieven zijn op
paardensportgebied. Onder andere in Deurne (''Deurne Paardenwereld'' rondom de Heliconopleidingen op paardengebied) en Horst aan de Maas (hippisch park ''De Peelbergen'') is dat ook
het geval. Wij voeren oriënterende gesprekken met deze gemeenten om te bezien hoe wij elkaar
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