
 

Raadsvergadering d.d. 21 april 2009 agendapunt 7 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 7 april 2009 
 
Onderwerp:  Behandeling burgerinitiatief ruitersportvereniging De Ravenruiters 

Eelde-Paterswolde  
 
Portefeuillehouders:  H. Kosmeijer/mr. ing. J.D. Frieling  
Behandelend ambtenaar: J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:  0592 - 266 606 
E-mail adres:  j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Desgewenst de gevraagde discussie voeren 
 
Bijlagen:     
-    Verzoek burgerinitiatiefvoorstel (bijgevoegd) 
- De verordening van 28 mei 2002 “verordening burgerinitiatief” (ter inzage) 
- De betreffende onderdelen uit de “beleidsnota sport” (ter inzage) 
- Het raadsvoorstel van 11 september 2007 “initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo 

erfpachtsconstructie stichting Hippisch Centrum Eelde” (ter inzage) 
- notulen raadsvergadering 11 september 2007 (ter inzage) 
- brieven fractie Leefbaar Tynaarlo m.b.t. “staatssteun” (sept 2006) en de antwoordbrief van het 

college daarop (oktober 2006) (ter inzage) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 18 maart jl. is door de ruitersportvereniging De Ravenruiters uit Eelde-Paterswolde een verzoek 
(burgerinitiatiefvoorstel) bij de raad ingediend tot oprichting van een niet commercieel te exploiteren 
manege. Men wil dat de raad deze manege opneemt in de categorie B van de beleidsnota Sport, zodat zij 
in aanmerking kunnen komen voor de 1/3 – 2/3 regeling. Net als de voetbal-, hockey- of 
tennisverenigingen in de gemeenten kan de ruitersportvereniging niet zonder een dergelijke bijdrage 
voortbestaan.  
 
De Ravenruiters verzoekt de raad:  
A.  de 1/3 – 2/3 regeling van toepassing te verklaren op de hen gewenste manege, die gerealiseerd zou 

kunnen worden op de daarvoor bestemde locatie in het plan “de Marsch”. Indien de raad een positief 
principe-uitspraak hierover doet wil de stichting op korte termijn een begroting indienen voor hun 
bouwplannen; 

B.  ook verzoeken De Ravenruiters de benodigde grond voor een symbolisch bedrag als erfpachtcanon 
beschikbaar te stellen. 

 
In uw vergadering van 7 april  jl. is besloten om het onderhavige  verzoek van De Ravenruiters Eelde – 
Paterswolde op de agenda van 21 april 2009 te plaatsen. 
 
 
 



 

De verdere toelichting die De Ravenruiters op hun verzoek geven is als volgt: 
 “De Landelijke Rijvereniging en ponyclub De Ravenruiters in Eelde bestaat sinds 1963. De 

doelstelling van de vereniging is de leden, onder wie veel kinderen, de mogelijkheid te bieden 
zich te bekwamen in het paardrijden, door het volgen van lessen en het deelnemen aan 
wedstrijden. Evenals andere sportverenigingen in de gemeente Tynaarlo ontvangt De 
Ravenruiters jaarlijks gemeentelijke subsidie voor de jeugdleden. Dit bevestigt dat de ruitersport in 
de gemeente wordt erkend als sport waarop de uitgangspunten van het Sportbeleidsplan van 
toepassing zijn.  

 
 De Ravenruiters zijn sinds de opheffing van de manege aan de Burg. Legroweg 66 in Eelde 

dakloos. Na enige jaren van gedoogd gebruik van resterende, inmiddels geheel gesloopte, delen 
van de manege heeft de vereniging sinds vijf jaar geen onderdak meer (letterlijk). Pogingen 
elders onderdak te vinden zijn op niets uitgelopen. De enige particuliere manege in Paterswolde 
wil geen kinderen in huis, terwijl die voor De Ravenruiters juist de primaire doelgroep vormen.  

 
 Voor De Ravenruiters dreigt nu hetzelfde lot als dat van de andere paardensportverenigingen in 

het dorp: opheffing. Om ons hiervoor te behoeden willen wij alsnog proberen om een overdekte 
trainingspiek te realiseren. Het zou dan gaan om een binnenmanege (maximale afmetingen 
30x60m), een buitenbak (maximale afmeting 20x60), parkeerruimte en eventueel extra 
buitenterrein. Dit alles op minimale basis, zij het dat wel voldaan moet worden aan de wettelijke 
veiligheidseisen. We zouden vooralsnog afzien van de bouw van stalruimte en voor de pony’s en 
paarden onderdak zoeken bij particulieren. Voor de aanleg van de binnenmanege is een 
hoeveelheid materiaal voorhanden, waardoor voor slechts een deel (o.a. aanleg bodems, 
elektrische en sanitaire voorzieningen) nieuwe financiering noodzakelijk zal zijn.  

 
 Een vereniging bloeit door de voortdurende aanwas van jonge leden. Zonder onderdak heeft De 

Ravenruiters niets te bieden en melden er zich dus ook geen nieuwe jeugdleden aan. Met een 
binnenmanege kunnen wij de (nog steeds) zeer grote groep kinderen die wil leren ponyrijden een 
betaalbare mogelijkheid bieden om deze tak van sport te beoefenen. Door de aanleg van de wijk 
Ter Borch is er een aanzienlijke nieuwe doelgroep ontstaan, waaruit een groeiend aantal nieuwe 
leden de teloorgang van de ruitersport in Eelde zou kunnen voorkomen. Op sportverenigingen 
met een eigen accommodatie is het Sportbeleidsplan van de gemeente Tynaarlo van toepassing. 
Dit houdt in dat de gemeente bij nieuwbouw of renovatie een deel van de kosten voor haar 
rekening neemt, middels de zogenaamde een derde tweederde regeling. Net als de voetbal, 
hockey- of tennisverenigingen in de gemeente kunnen wij zonder een dergelijke bijdrage niet 
voortbestaan. Wij verzoeken u deze regeling van toepassing te verklaren op de door ons 
gewenste manege, die gerealiseerd zou kunnen worden op de daarvoor bestemde locatie in het 
plan 'De Marsch'. Op basis van een principe-uitspraak hierover kunnen wij op korte termijn een 
begroting indienen voor onze bouwplannen. Ook verzoek wij u de benodigde grond voor een 
symbolisch bedrag als erfpachtcanon beschikbaar te stellen”  

Vervolgprocedure 

Op grond van artikel 6 van de ‘Verordening burgerinitiatief gemeente Tynaarlo“ is de vereniging  
uitgenodigd voor de vergadering van 21 april 2009. De vereniging heeft tijdens deze vergadering de 
gelegenheid om het  burgerinitiatief nader toe te lichten. 

Gevraagd besluit 

Desgewenst de gevraagde discussie voeren 
 
 
Het Presidium van de raad  van Tynaarlo, 
 
F.A. van Zuilen,  voorzitter. 
 
J.L. de Jong, griffier. 


