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Hippisch Centrum Exloo
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Inleiding
a. Algemeen
Het Hippisch centrum Exloo wil zich verder ontwikkelen als bovenregionale sportvoorziening. Bij deze doorontwikkeling kan het Hippisch Centrum rekenen op medewerking
van de gemeente Borger-Odoorn en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). De eigenaar van de accommodatie wil de komende periode graag een
aantal verbeteringen realiseren. Gezien het unieke en bovenregionale karakter voor
deze sportaccommodatie wil de eigenaar een beroep doen op de Investeringsagenda
Plus 2020-2023 onderdeel Sport & Bewegen.
Vanuit de investeringsagenda plus 2020-2023 is door uw Staten € 2.000.000,-- beschikbaar gesteld voor het onderdeel sport & bewegen, om hiermee extra te investeren
in de realisatie van evenementen met (inter)nationale uitstraling en in een kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties. Gezien het unieke en bovenregionale
karakter voor het Hippisch Centrum als sportaccommodatie wil de eigenaar daar een
beroep op doen.
Het Hippisch Centrum Exloo heeft als doel een hippische voorziening van formaat te zijn
met een noordelijke uitstraling, zo mogelijk landelijk. Een hippisch centrum dat een volwaardige plek heeft en behoud op de ‘hippische kaart’. Een plek is waar elke ruiter met
paard terecht kan. Nationaal, internationaal, amateur, professioneel.
De inzet in deze fase is:
- Een nieuw dak
- Kwaliteitsverbetering bodems pistes
- Invalidentoilet
- Verbeterde uitstraling entree
b. Europese aspecten
Er is sprake van staatssteun. Deze steun valt onder de werking van artikel 55 van de AGVV.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de AGVV, binnen 20 werkdagen na dagtekening van de beschikking kennis aan
de Europese Commissie en publiceren de beschikking op onze website.
c.

Economie/werkgelegenheid
Het Hippisch Centrum zorgt als permanente trainings- en wedstrijdlocatie voor een vaste
toestroom van deelnemers, begeleiders en toeschouwers. Regionaal, nationaal en internationaal. Hiermee levert het centrum een bijdrage aan de vrijetijdseconomie.

d. Participatie
Verenigingen uit Drenthe en de rest van Nederland maken gebruik van de accommodatie voor het organiseren van trainingen en wedstrijden. De gemeente Borger-Odoorn
is betrokken bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling.
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Advies
1.
2.
3.

Een subsidie te verstrekken van maximaal € 140.000,-- aan het Hippisch Centrum Exloo voor
doorontwikkeling van de bovenregionale sportvoorziening.
Deze subsidiebijdrage te dekken uit de Reserve Investeringsagenda als onderdeel van het
thema Sport en bewegen.
De Begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen.

Doelstelling uit de begroting
6.4.02 Sportvoorzieningen voor iedereen

Argumenten
1.1. Met de doorontwikkeling van het Hippisch Centrum krijgt deze bovenregionale sportvoorziening een belangrijke sporttechnische kwaliteitsimpuls wat betreft de bodem van de pistes waardoor het gebruik kan toenemen en kan voldoen aan de wensen die de (top)ruiters
hebben.
Ten behoeve van het welzijn van de paarden wordt in de hippische sector veel aandacht
besteed aan de ondergrond, bodem, waarop de sport beoefend wordt. Accommodaties
voor trainingen en wedstrijden met de juiste bodem zijn beperkt beschikbaar.
1.2 Volgens de KNHS kan het Hippisch Centrum Exloo zich verder ontwikkelen als “erkend
hippisch trainings-centrum”.
Erkenning van de KNHS kenmerkt de kwaliteit van de voorzieningen voor talentvolle ruiters
en hun paarden. In gesprekken met de directie van de KNHS is een wederzijdse doelstelling
gebleken over wat in de wandelgangen “Exloo:” genoemd wordt. Exloo kan zich verder
ontwikkelen als erkend hippisch trainingscentrum. Met de gemeente Borger-Odoorn is men
in gesprek over een verdere (ruimtelijke) ontwikkeling van het hippisch centrum.
1.3. Met de doorontwikkeling van het Hippisch Centrum ontstaat met name vanwege de nieuwe
dakbedekking, een duurzamere situatie die voldoet aan de jongste milieueisen.
Deze nieuwe dakbedekking is bovendien geschikt voor de aanleg van zonnepanelen. Mogelijk leidt het plaatsen van zonnepanelen voor een kostenbesparing op de realisatie van
het nieuwe dak en daarmee tot lagere uitgaven en een lagere subsidie. De plaatsing van
zonnepanelen is afhankelijk van de mogelijkheden om de opgewekte energie te kunnen
(terug)leveren aan het net en/of partijen in de regio.
1.4. De uitstraling van het vernieuwde Hippisch Centrum past bij de positie van Drenthe als
sportprovincie.
De verbeterde bodems die worden voorzien van ‘eb/vloed’ techniek zorgen ervoor dat de
bodem in de beide pistes een constante kwaliteit hebben waardoor met name topruiters
sneller naar Exloo zullen komen. Daarnaast past de hippische sport past bij Drenthe gezien
de associatie met het “buiten leven” en bewegen in de buitenlucht.
1.5. De uitstraling van het vernieuwde Hippisch Centrum zorgt voor economische impact.
Als aantrekkelijke sportaccommodatie voor trainingen en wedstrijden zorgt het Hippisch
Centrum voor een regelmatige toestroom van bezoekers die vaak meerdere dagen en meerdere keren in de regio verblijven.
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De verbeteringen zorgen voor meer evenementen. Meer evenementen betekent meer publiek. En daarmee wordt een hogere bijdrage geleverd aan de Drentse economie.
2.1. In de investeringsagenda plus 2020-2023 is € 2.000.000,= gereserveerd voor het onderwerp
Sport & Bewegen.
De doorontwikkeling van het Hippisch Centrum Exloo sluit aan op het onderdeel Sport en
bewegen van de Investeringsagenda. De provincie wil hiermee extra investeren in de realisatie van evenementen met (inter)nationale uitstraling en in een kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties. Het Hippisch Centrum Exloo is een sportaccommodatie
met een bovenregionale functie voor trainingen en evenementen.
2.2. De Investeringsagenda plus 2020-2023 is erop gericht een lange termijn effect te genereren.
Met de realisatie van de plannen die het Hippisch Centrum heeft, wordt een bovenregionale sportvoorziening gerealiseerd waar veel Drenten gedurende een lange periode plezier
aan kunnen beleven.

Tijdsplanning
Het is de bedoeling om uiterlijk in 2022, mogelijk zelfs al in de winter van 2021-2022, gebruik te
kunnen maken van de verbeterde accommodatie.

Financiën
De uitvoering van het plan gaat ongeveer € 528.000,-- kosten. Het Hippisch Centrum investeert
zelf € 388.000,--. Voor het resterende bedrag van € 140.000,-- wordt een beroep gedaan op de
Investeringsagenda van de provincie Drenthe. Hierbij wordt uitgegaan van volledige realisatie
van de plannen die horen bij deze fase.
Begrotingswijziging

Toelichting begrotingswijziging
De lasten van € 140.000,-- worden gedekt uit het nog te begroten budget Sporten en bewegen /
Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties/Hippisch Centrum (3820111/440752),
ten laste van de reserve Investeringsagenda (3080101/86110). De uitwerking hiervan wordt door
middel van bovenstaande begrotingswijziging in de provinciale begroting verwerkt.
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Assen, 16 maart 2021
Kenmerk: 11/5.7/2021000478

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris
wa/coll.
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Ontwerpbesluit
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Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 maart 2021, kenmerk
11/5.7/2021000478;

BESLUITEN:

1. een subsidie te verstrekken van maximaal € 140.000,-- aan het Hippisch Centrum Exloo voor
doorontwikkeling van de bovenregionale sportvoorziening;
2. deze subsidiebijdrage te dekken uit de Reserve Investeringsagenda als onderdeel van het
thema Sport en bewegen;
3. de Begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen.

Assen, 21 april 2021

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter
wa/coll.

, griffier

