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Onderwerp
Dierenwelzijn tijdens de Zuidlaardermarkt
Gevraagd besluit
1. Kennis nemen van het Protocol Welzijn Paardenmarkten.
2. Kennis nemen van de verbetervoorstellen uit de denkrichting verbeteren dierenwelzijn van de
werkgroep ‘aandachtspunten Zuidlaardermarkt’.
3. Het Protocol Welzijn Paardenmarkten naar aanleiding van de onder punt 2 genoemde
denkrichting en de wet Dieren actualiseren, en;
4. het geactualiseerde protocol opnemen in een verordening.
Wat willen wij hiermee bereiken?
e
Vorig jaar werd de Zuidlaardermarkt voor de 814 keer gehouden. Samen met Eyes on Animals en de
Dierenbescherming hebben wij het dierenwelzijn tijdens de Zuidlaardermarkt willen verbeteren. Zo,
was bijvoorbeeld het Protocol Welzijn Paardenmarkten van toepassing en hebben wij extra ruwvoer
en wateremmers verstrekt. Ook waren tijdens en voorafgaand aan de Zuidlaardermarkt dierenartsen,
preventiemedewerkers en de NVWA herkenbaar aanwezig. Daarnaast hadden wij een ‘meldpunt
paarden’ op de markt ingericht. Handelaren en bezoekers van de Zuidlaardermarkt konden hier
mogelijke misstanden melden waarna de dieren door ter zake deskundigen bezocht en beoordeeld
werden.
Zowel Eyes on Animals als de Dierenbescherming concludeert in hun rapport van bevindingen dat bij
alle betrokken partijen de bereidheid aanwezig was het dierenwelzijn nog verder te verbeteren. Er
waren dan ook duidelijk verbetering ten opzichte van voorgaande jaren zichtbaar. Desalniettemin zijn
een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Dit hebben wij uiteraard ter harte genomen. Ook wij willen
voorkomen dat dieren worden mishandeld, gekweld of de gezondheid van het dier in gevaar kan
komen.
Hiertoe stellen wij voor de bestaande regelingen rond dierenwelzijn, mede gelet op het in werking
treden van de Wet dieren en de denkrichting Dierenwelzijn vanuit de werkgroep ‘aandachtspunten
Zuidlaardermarkt’, tegen het licht te houden en op te nemen in een verordening. Door een verordening
op te stellen zijn wij tevens in staat (bestuursrechtelijk) te handhaven.
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Waarom komen we nu met dit voorstel?
Op 13 januari jongstleden heeft uw raad het evenementenbeleid; bruisend en leefbaar! vastgesteld.
Tijdens de raadsbehandeling is dit onderwerp aan de orde geweest. Daarnaast is de Wet dieren in
werking getreden en zijn de rapporten van Eyes on Animals en de Dierenbescherming bekend.
Wat ging er aan vooraf
Vorig jaar heeft uw raad kennis genomen van het nieuwe evenementenbeleid; bruisend en leefbaar! In
zijn algemeenheid geeft het evenementenbeleid aan geen vergunning te verlenen voor activiteiten
waarbij dieren worden mishandeld, gekweld of waarbij tevens de gezondheid van het dier in gevaar
kan komen. Tijdens de raadsbehandeling werd dierenwelzijn tijdens de Zuidlaardermarkt uitgelicht. Op
13 januari 2015 heeft u het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld met de toezegging vanuit het
college een regeling voor dierenwelzijn tijdens de Zuidlaardermarkt aan u voor te leggen.
Op dit moment is het Protocol Welzijn Paardenmarkten reeds van toepassing tijdens de
Zuidlaardermarkt. Deze regeling is in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde, Sectorraad en de Dierenbescherming opgesteld om de behandeling, de
huisvesting en de verzorging van dieren tijdens hun verblijf op onder andere de Zuidlaardermarkt te
beheersen en onnodig leed te voorkomen. Nadat het protocol is opgesteld is de wet- en regelgeving
gewijzigd. Alvorens de regels uit het protocol te verwerken in een verordening zal deze daarom tegen
het licht gehouden worden.
Een bijkomende reden om het protocol tegen het licht te houden is het onderzoek naar de invulling
c.q. vormgeving van de Zuidlaardermarkt. In dit onderzoek wordt onder meer gekeken naar
dierenwelzijn. De werkgroep ‘aandachtspunten Zuidlaardermarkt’ heeft reeds een denkrichting voor
het verbeteren van dierenwelzijn geformuleerd. Deze treft u in de bijlage aan. Aangezien het nog een
slechts een denkrichting betreft zal eerst gekeken moeten worden naar de consequenties en
haalbaarheid. De regels uit het Protocol Welzijn Paardenmarkten zullen vervolgens op deze punten
geactualiseerd worden en waar nodig aangepast alvorens vast te leggen in de verordening.
Anderzijds is de Wet dieren in werking getreden. Deze wet omvat een samenhangend stelsel van
regels over alle aspecten op het gebied van het houden van dieren en het voorkomen van
dierenmishandeling. Hoe een paardenmarkt ingericht moet worden (bijvoorbeeld afstanden,
hoeveelheden voer), wordt in deze wet niet geregeld. Het protocol zal ook op dit punt geactualiseerd
moeten worden. Een gemeentelijke regeling mag namelijk géén onderwerpen betreffen waarin door
een hogere regeling reeds is voorzien.
Hoe informeren we de inwoners?
Bij de totstandkoming van de verordening worden direct belanghebbende partijen betrokken.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na akkoord van uw raad zal hiermee een start worden gemaakt zodat de verordening tijdens de
komende Zuidlaardermarkt van kracht is. Alvorens in werking te treden wordt de verordening ter
vaststelling aan uw raad aangeboden.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Het opstellen van een verordening zijn geen extra kosten met zich meebrengen. Wel zal het naleven
van de verordening en het toezicht eventueel extra kosten met zich meebrengen. De financiële
gevolgen kunnen op dit moment nog niet inzichtelijk worden gemaakt aangezien de wijze van toezicht
nog niet is bepaald. Dit kan bestaan uit een gewijzigde inzet van de huidige capaciteit (andere
speerpunten) of inhuur van externe krachten. Hier komen wij bij de vaststelling van de verordening bij
u op terug.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris
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