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Ter voldoening aan uw vraag om geïnformeerd te worden over ontwikkelingen bij de Platinum Stable kan ik u 
het volgende mededelen. Het college heeft op 11 augustus jl. een positieve grondhouding in genomen over een 
door de Platinum Stable ingediend principeverzoek. Het principeverzoek is erop gericht om de paardenhouderij 
aan de Gilzerbaan 2 te Riel ter herontwikkelen c.q. doorontwikkelen naar een multifunctioneel 
paardensportcentrum, genaamd Dutch Horse Centre. 
 
De bedoeling is dat het een multifunctionele accommodatie wordt, met als centrale thema de paardensport- en 
fokkerij in een natuurlijke omgeving. Er zal een parkachtige c.q. landgoedachtige omgeving gecreëerd worden en 
duurzaamheid zal een zeer belangrijk uitgangspunt zijn bij indeling, vormgeving en materiaalgebruik. De 
verblijfsaccommodatie zal een indoor-arena krijgen met wedstrijdafmetingen, zodat ter plaatse ook 
internationale wedstrijden en overige paardenevenementen / shows gehouden zouden kunnen worden. Voor de 
wedstrijden en evenementen zijn bovendien de buiten-wedstrijdbaan, met podia en inrijdpiste noodzakelijk. Een 
deel van het in dit gebied gelegen en door initiatiefnemer aangekochte bos zal worden hersteld en versterkt en 
zal tussen bepaalde tijden worden opgesteld.  
 
Voor deze ontwikkeling zijn 2 varianten voorgelegd. Het college heeft ingestemd met variant 1 waarbij zoveel 
als mogelijk ontwikkeld wordt buiten de ecologische hoofdstructuur. De andere variant ligt voor een groot deel 
binnen de ecologische hoofdstructuur. Het college nodigt initiatiefnemer uit om het plan verder uit te werken en 
geeft een aantal randvoorwaarden mee waaronder de voorwaarde dat het initiatief moet zorgen voor behoud 
van de aardkundige, geomorfologische en natuurwaarden zoals beschreven in het onderzoek van Kruitkok dat 
eerder aan uw raad is voorgelegd. Uiteindelijk dient deze ontwikkeling vormgegeven te worden in een 
bestemmingsplan. Uiteraard wordt uw raad betrokken bij de bestemmingsplanprocedure evenals partijen als 
provincie, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en het waterschap.  
 
 
 


	Raadsinformatie

