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Inleiding
Aanleiding
Op 8 september heeft het college de verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2015
vastgesteld, met het vaststellen van deze verordening heeft het college opnieuw de wens uitgesproken
om de markten in het algemeen en de Zuidlaardermarkt in het bijzonder te evalueren.
Dit ook naar aanleiding van de motie van GroenLinks tijdens de begroting behandeling van 2015, ook toen
heeft het college aangeven dat ze nader onderzoek zal doen naar de kosten en de inkomsten.
Ook met het vaststellen van de verordening in de raad is het jaarlijks evalueren van de Zuidlaardermarkt
aan de orde geweest en via een amendement is vastgesteld dat deze jaarlijkse evaluatie er moet komen.
Werkwijze.
Vanuit verschillende disciplines is de markt geëvalueerd en vastgelegd op papier. Deze disciplines zijn:
Veiligheid, Handhaving en Organisatie, Politie, EHBO, Brandweer en Communicatie. Ook leverden Eyes
on Animals en 3 zeer betrokken inwoners uit Zuidlaren hun evaluatie met advies over de markt aan.
Het zijn verslagen waarin kritisch is gekeken naar de diverse disciplines in belang van een goede
organisatie, orde en sfeer van de markt.

Algemeen
Uit de verschillende evaluaties blijkt dat betrokkenen over het algemeen positief zijn over het verloop van
de markt. De sfeer wordt als gemoedelijk beschreven en het weer fantastisch. Dankzij de
weersomstandigheden bezochten meer mensen de nacht en ontstonden er de nodige files op de A28 en
N34 op dag van de markt zelf. De warenmarkt was, mede door het fantastische weer, een groot succes.
Bijna alle plaatsen waren ingenomen.
De aanvoer van dieren was ten opzichte van 2014 iets minder, maar de verkoop prijzen waren beter.
Voor komend jaar wordt aangeraden een link te maken met Culturele gemeente Drenthe. Vanwege het
unieke van de Zuidlaardermarkt wordt bovendien aangeraden gedurende de dag en nacht meer berichten
uit te doen via de media en eigen kanalen.
De kermisexploitanten krijgen van meerdere disciplines een compliment voor het ’s nachts stil zetten van
de attracties, ten gunste van de paarden.
In de nacht voor de markt zijn inspecteurs van Eyes on Animals, Piep TV en later ook RTV Drenthe
bedreigd door een handelaar op de markt. Eyes on Animals heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie.
Na bestudering van de zaak door justitie is deze geseponeerd, dit omdat uit onderzoek is gebleken dat de
handelaar ten onrechte als verdachte is aangemerkt.
Protocol en huisregels
Tijdens de evaluatie is aangeven dat de huisregels hier en daar aangescherpt of beter uitgevoerd kunnen
worden. Het gaat daarbij onder andere het showen van een dier in de mensenstroom en om de eindtijd
van de markt en daarmee het moment waarop alle dieren van het markterrein moeten zijn gehaald. Ook
de sluitingstijd van de koffietenten moet hier op worden aangepast.
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Routes en verkeer
Vanuit enkele disciplines is aangegeven dat de bewegwijzering op en rond de markt beter kan, net als
de communicatie hierover voorafgaand aan het evenement. Het gaat daarbij om de routes voor
voetgangers, de aan-en afvoerwegen voor handelaren, de parkeerroutes en -plaatsen. Ook de controle op
het open houden van de routes kan beter. Zo stonden er auto’s geparkeerd op locaties waar dit niet was
toegestaan, zoals voor de kazerne van de brandweer. De looppaden zijn daarnaast op de markt en kermis
op bepaalde momenten hier en daar te smal voor de bezoekersstromen.
De veiligheidsschouw heeft voor de disciplines een duidelijke meerwaarde. Aangeraden wordt deze zelfs
eerder in de week te organiseren.
Paardenmarkt
De schermen tussen de kermis en paardenmarkt en de camerabewaking ziet men als een zeer
waardevolle toevoeging. De buitenlandse paardenhandelaren bleken echter niet alle goed op de hoogte te
zijn van de exportregels Bijvoorbeeld voor de schoonmaak van de veewagens. Hier zal vooraf aan de
markt ook via de Duitse media meer aandacht voor moeten zijn.
Standplaatsen consumptiekramen
Vanuit de veiligheidsschouw is aangegeven dat het goed is om ten behoeve van de incidentbestrijding te
beschikken over een plattegrond met de opstelling van het type kraam ( warenkraam of frituur).
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Hoofdstuk 1:

Evaluatie (assistent)Marktmeester(s)

Evaluatie Zuidlaardermarkt 2015
d.d. 16 november 2015
1. Kermis 2015
Kleine Brink:
Alle attracties moeten het fietspad vrijhouden, goed op toezien. Extra bord van de wegomleiding plaatsen
ter verduidelijking van de omleiding ter hoogte van bakker Hovius plaatsen vanuit de richting Hoogezand.
Kijken of doorgaand fietsverkeer vanuit Hoogezand richting Tynaarlo achter de kermis langs geleid kan
worden.
Voor het verzamelen van afval een aparte afvalcontainer op de kleine brink.
Grote Brink:
Kassa van de Breakdance stond dit jaar in lijn met de attracties op het middenstuk. Hierdoor waren de
looppaden aan beide zijdes van de attracties ruimer en overzichtelijker. Breakdance ook vrij van het
fietspad aan de Stationsweg houden, veiliger.
Fietspad Brink Oostzijde vanuit de richting Annen, wordt vanaf vrijdag dicht gezet door de kermis. Hier
borden plaatsen, fietsers afstappen en/of pas op fietsers op de rijbaan
De autoscooter stond dit jaar midden op de kermis. Bij de autoscooter is altijd hangjeugd. Voor de kermis
is het in vele opzichten beter om de autoscooter op het einde van de kermis te plaatsen.
Aandachtspunt:
Ondanks de vele werkzaamheden tijdens de voorbereidingen moeten we er voor zorgen dat we tijdens
het opbouwen van de kermis veel op de Brink aanwezig zijn zodat de attracties op de aangegeven
locaties komen te staan. Als ze er staan zijn ze nagenoeg niet meer te verplaatsen.
2. Paardenmarkt en export
Paarden die op de markt worden gekocht en naar het buitenland worden geëxporteerd dienen door de
NVWA van de juiste papieren te worden voorzien. Hiervoor controleert de NVWA de paspoorten, de chips
in de paarden, het vervoermiddel en het paard zelf wordt gecontroleerd.
Dit alles gebeurd aan de Ekkelkamp. Sinds vorig jaar is het export-terrein met gesloten bouwhekken
afgesloten van o.a. de warenmarkt. Hierdoor wordt rust voor de dieren op het terrein gecreëerd, voordat
ze op transport gaan naar hun nieuwe baas.
Op het terrein staan 2 keten waar de NVWA alles voor de export regelt. De afgelopen 2 jaar worden ze
daarbij geassisteerd door mensen van onze eigen organisatie. Ze zijn hiervoor opgeleid door de NVWA.
Het eerste deel van het invoeren in Traces (programma voor registratie van im- en export van dieren)
doen we met 3 eigen mensen. Het controleren van de vervoersmiddelen, of ze schoon en ontsmet zijn,
gebeurd ook door 2 eigen mensen. Dit wordt steekproefsgewijs door een medewerker van de NVWA
gecontroleerd. Tevens hebben we 4 mensen die de dierenartsen van de NVWA assisteren bij de
chipcontrole van de paarden. Door hier voor eigen mensen te gebruiken besparen we geld. Door een
ervaren medewerker qua paspoorten tussen de kassier en de “eerste invoer traces” te zetten hebben we
dit jaar het invoerproces verder geoptimaliseerd in overleg met de NVWA. Ook de indeling van de keet is
na de evaluatie van vorig jaar veranderd wat goed is bevallen. Er zijn voor het aanvraagluik dranghekken
geplaatst om de wachtenden beter te sturen, er is een extra tent geplaatst voor de wachtenden en er kan
op het terrein koffie en koek worden gekocht tijdens het wachten.
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Wanneer er wordt geconstateerd dat een voertuig niet schoon en ontsmet is horen wij de mogelijkheid te
bieden om dit alsnog te doen. Tot dit jaar kon men daarvoor naar de werf in Tynaarlo. Op de marktdag
kan dit veel tijd kosten. Sinds dit jaar doen we dit bij de brandweerkazerne in Zuidlaren. Men kan via de
parkeerplaats achter de PBH snel bij de wasplaats komen waardoor het exportproces snel hervat kan
worden. Het actief controleren van de vervoermiddelen (schoon en ontsmet) gebeurt nu 3 jaar. Ook de
buitenlandse kopers zijn steeds beter van deze regel op de hoogte. Hierdoor zie je het aantal afgekeurde
wagens afnemen. Het zijn over het algemeen de particulieren die 1 of 2 dieren komen kopen en niet van
deze regel op de hoogte zijn. Dit kunnen we in een ( Duitse ) krant / vakblad onder de aandacht brengen
om dit aantal nog verder terug te brengen. Alhoewel de tijd ook zijn werk doet. De bebording naar de
nieuwe wasplaats en op de locatie zelf verdient nog wat aandacht.
De grotere brink achter het export-terrein is alleen toegankelijk voor buitenlandse vervoermiddelen zodat
deze snel gecontroleerd kunnen worden en de paarden vlot opgeladen kunnen worden. Sinds vorig jaar
beginnen we dit al op maandagmiddag voorafgaand aan de markt te sturen met behulp van
parkeerwachten van een vereniging. Dit wordt op maandagavond om 19uur overgenomen door de
algehele bewaking. Afgelopen jaar zagen we dat de brink niet goed vol werd geparkeerd en deels leeg
was, waardoor er veel buitenlandse auto’s op het parkeerterrein achter de PBH stonden. Hierdoor duurde
de controle van de vervoermiddelen langer. Volgend jaar moeten we dit beter zien te stroomlijnen. Dit zou
kunnen door de assistentie van de parkeerwachten later te laten beginnen maar langer te laten doorlopen.
Vanaf ca. 18uur komen er al veel (lege) buitenlandse wagens die daar geparkeerd moeten worden.
Vorig jaar was het voer onder de aanbindbalies aan het eind van de export nagenoeg op. Daarom hebben
we dit jaar naast het hooi onder de balies ook extra balen hooi verspreid over het terrein neer gezet. Dit
zullen we ook in de toekomst blijven doen. Ook is er voldoende water en zijn er voldoende emmers
aanwezig om de paarden drinken te geven.
Dit jaar zijn er 289 dieren geëxporteerd verdeeld over 125 transporten. Er waren 3 dieren die niet direct
mochten worden geëxporteerd.
1 Paard, daarvan had de verkoper een verkeerd paspoort meegenomen van huis. Dit paspoort is van huis
gehaald, de verkoper heeft het paard terug gekocht van de eerdere koper omdat de NVWA naar huis was
en er niet meer kon worden geëxporteerd op dat moment.
e
Het 2 paspoort was niet voorzien van het sinds 2009 verplichte medische inlegvel. Hiervoor is een nieuw
paspoort aangevraagd door ons als organisatie bij het Friese Stamboek. Het paard is 2 weken na de
markt alsnog geëxporteerd en opgehaald door de Duitse koper.
e

Het 3 paspoort hoorde niet bij het aangeboden dier. Dit paspoort is door de NVWA in beslag genomen.
Voor het paard hebben we als organisatie een nieuw paspoort aangevraagd bij de KNHS. Ook dit paard is
2 weken na de markt, met de juiste papieren, geëxporteerd en opgehaald door zijn Duitse koper.
Buiten de markt om zijn er door “vliegende brigades” van de NVWA een vijftiental aanhoudingen verricht
waarbij geen export-papieren aanwezig waren. In veel gevallen zijn dit mensen die niet van de
regelgeving voor export op de hoogte zijn en voor 1 of 2 paarden naar de markt komen. Hier ligt voor ons
een taak, net als bij reiniging en ontsmetting, om hier voorlichting over te geven in , met name, Duitse
kranten / vakbladen.
Gedurende de nachtelijke aanvoer naar de paardenmarkt hadden de kermisexploitanten de
kermisattracties stilgelegd. Dit deden zij uit eigen beweging, ondanks derving van hun inkomsten.
Gedurende de paardenmarkt hebben de kermisexploitanten, op verzoek van de marktmeesters, het
geluidsniveau drastisch verlaagd. De geluidsschermen tussen de kermis en de paardenmarkt hebben er
dit jaar gezorgd voor een behoorlijke geluidsdemping richting de paardenmarkt.
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3. Warenmarkt
De warenmarkt was, mede door het fantastische weer, een groot succes. Bijna alle plaatsen waren
ingenomen. Er hebben maar heel weinig handelaren afgezegd. Er waren ook veel meelopers.
Er waren wat problemen met een stroomaggregaat in de A-sector. In de C-sector was de huidige
opstelling goed, op wat kleine aanpassingen na. De opstelling van de kramen en het toezicht daarop is
een taak van de sectorcontroleurs. In de D-sector was de toegang voor de ambulance geblokkeerd.
Volgend jaar moeten we dit anders opstellen.

4. Paardenmarkt
Alle voorgestelde maatregelen m.b.t. het geactualiseerde protocol Welzijn Paardenmarkten zijn
uitgevoerd, t.w.:
• Maatregelen gladheid en natte ondergrond;
• Verlichting monsterbanen;
• Geluidsscherm tussen de paardenmarkt en de kermis;
• Extra inzet van een dierenarts;
• Aanpassing balies;
• Aanschaf regendekjes;
• Extra watertank;
• Aanschaf behandel- en ophoudboxen.
De uit verschillende geledingen gegeven reacties waren wederom uiterst positief. Langs de weg der
geleidelijkheid valt er jaarlijks een steeds betere sfeer op de paardenmarkt te bespeuren. Ondanks het
fantastische weer, bleek de aanvoer ten opzichte van 2014 iets minder, echter waren de prijzen en het
aantal verkochte dieren daarentegen beter.
Aandachtspunt en maatregelen 2016:
• Op enkele plaatsen werden paarden in de mensenstroom ten verkoop aangeboden en werd er
incidenteel een ruiter in de mensenstroom waargenomen. Hierop zal de komende edities speciaal
gehandhaafd worden;
• Ook zal de markttijd in 2016 teruggebracht kunnen worden naar uiterlijk 17.00 uur. Uit onze
observaties is namelijk gebleken dat tussen 17.00 uur en 18.00 uur er nog amper handel wordt
gedreven. Om 18.00 uur dient het marktterrein van alle dieren ontruimd te zijn;
• De huisregels dienen hierop aangepast;
•
Om te voorkomen dat handelaren daarna blijven “plakken” in de respectievelijke koffietenten, zal
ook de eindtijd hierop aangepast worden.
Resumerend: Dankzij de tomeloze inzet van de dierenartsen en de stewards kan weer gesproken worden
e
van een geslaagde 815 Zuidlaarderpaardenmarkt.
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Hoofdstuk 2:

Evaluatie vergunningverlening Zuidlaardermarkt

Vergunningverlening Stichting randactiviteiten Zuidlaardermarkt
•
•

Aanloop problemen rondom extra gegevens die gevraagd worden (al jaren worden er activiteiten
georganiseerd waarom moeten nu meer gegevens worden aangeleverd)
Problemen met het aanleveren van een veiligheidsplan ( volgens de Stichting werden hun
activiteiten altijd meegenomen in het veiligheidsplan van de gemeente)

Vergunning Zuidlaardermarkt
Tijdigheid van indienen van de aanvraag is een aandachtspunt
Draaiboek was laat gereed
Onduidelijkheid over veiligheidsplan: wie doet wat: rol OOV versus marktmeester
Eerder opstarten overleggen
Advies: inplannen vergunningverlening grote evenementen: wanneer wil je de aanvraag binnen hebben,
vergunning aanvrager hiervan op de hoogte stellen, multi-overleg en andere overleggen inplannen.
Feesttent Bakema
Het aantal m2 zorgt voor discussie. In de verpachting staat een andere oppervlakte dan in de
vergunningaanvraag.
Advies: in 2016 nadenken over de (on)mogelijkheden van verpachting vanaf 2017.
Koffietenten
Van oudsher krijgen de houders van een koffietent een brief waarin wordt aangegeven dat ze een
standplaatsvergunning moeten aanvragen. Dit is wel heel klantvriendelijk en suggereert dat alleen de
vergunninghouders van het voorgaande jaar in aanmerking komen voor een standplaats voor een
koffietent tijdens de Zuidlaardermarkt.
Het zou goed zijn als een beleidslijn wordt ontwikkeld t.b.v. standplaatsen voor koffietenten op de
Zuidlaardermarkt.
Advies: actualisatie standplaatsenbeleid met daarin ook een onderdeel over standplaatsenbeleid t.b.v.
koffietenten. Het huidige standplaatsenbeleid is sterk verouderd, meer dan tien jaar oud. Ondertussen is
de APV en andere regelgeving gewijzigd en het standplaatsenbeleid is hierop niet aangepast. Daarnaast
zijn inzichten over standplaatsen de afgelopen tien jaar gewijzigd.
Proces weigeren tweede feesttent
Proces is goed verlopen.
Weigeren tappunt De Rode Kater
Te kort tevoren aangevraagd. Er is alleen een ontheffing art 35 aangevraagd. Weigering is een weigering
standplaatsvergunning geworden. Weigeren tappunt is erg lastig.
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Algemeen aandachtspunten:
Onwenselijke situatie wat betreft de verschillende rollen; tweede marktmeester en
handhavingscoördinator.
Uniformiteit vergunningverlening: verschillen tussen vergunning/wijze van organiseren Corso en
Zuidlaardermarkt bijv. t.a.v. feesttent en vergunningsvoorwaarden.
Schouw heeft meerwaarde t.b.v. vergunningverlener. Achtervang op het gemeentehuis is wenselijk.
Aanwijzen evenemententerrein.
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Hoofdstuk 3 :

Evaluatie Integrale Veiligheid
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Evaluatiepunten Zuidlaardermarkt 2015
Welke organisatie
Veiligheid

Onderwerp
Veiligheidsschouw

Centrale post

Wat kan beter
• Draaiboek

Concreet
 Wie is eigenaar en
verantwoordelijk;
 Tekst en inhoud
aanscherpen ( te algemeen)
 Plattegronden verduidelijken
( legenda’s)
 Opnemen wat eraan
veiligheidsmaatregelen zijn
getroffen;
 Taakomschrijving
sectorcontroleurs
 Veiligheidsvoorschriften
Kramen;


•

Indeling ruimte van multi
opzet

 Op verzoek van multi
partners graag aansturing
verkeersregelaars bijvoegen
aan de aansturing van EHBO,
Politie en ambu van UMCG ,
werken als
MST(multidisciplinair
samenwerkingsteam)

•

Coördinatie binnen centrale
post bij een incident

 Aansturen van de disciplines
bij een incident. Wie is
bevelsbevoegd voor het

maken van keuzes..
aanwijzen coördinator MST

Handhaving

•

Kanaliseer
contactmomenten vanuit
evenement met MKNN via
CP, indien de melding dit
toelaat

UMCG ambuzorg

•

In 2016 vooroverleg met
UMCG ambuzorg

STEB

•

Inzet Drank & horeca Boa’s

•

In 2016 Steb toevoegen aan
het multidisciplinair
voorbereiding overleg
Duidelijke werkinstructie
met vergunningen en
ontheffingen;
Beter rapportage van
bevindingen;
Inzettijden afstemmen met
de tijden in de
vergunningen;
Boa’s maken zich kenbaar bij
de politie op Centrale post

•
•
•

Coördinator handhaving



Voorkom dubbele rollen en
zorg voor een duidelijke taak

 Bij contactverzoeken met
MKNN via CP laten lopen.

 Komen tot een betere
voorbereiding qua inzet en
kennis van het evenement
 Steb is in 2015
aangeschoven en dit heeft
meerwaarde.
 Wat, wanneer en welke;
 Concrete informatie;
 Betere afstemming met de
afgegeven vergunningen;
 De boa’s melden zich bij de
CP voor afstemming en
inzet;


De coördinatie rondom de
handhaving verbeteren door





Organisatie Markt

Splitsing organisatie markt en
veiligheid doorzetten

•

Duidelijke scheiding/ knip in
de organisatie van het
evenement door
marktwezen en de
veiligheidsvereisten door
veiligheid

een proactieve
voorbereiding vanuit
handhaving op de volgende
onderdelen:
Vroegtijdig controle op cafés
op brandveiligheid;
Scenario denken op
handhavingstrajecten;
Bereikbaarheid en
beschikbaarheid;


 De gemeente organiseert het
evenement de Zuidlaardermarkt.
Het marktwezen is de
‘organisatie’ in uitvoering.
Vanuit OOV is het zuiver om de
organisatie aan te kunnen
spreken op knelpunten/
misstanden vanuit veiligheid of
handhaving. De organisatie is
eerste aanspreekpunten en
verantwoordelijk voor het
naleven van de
vergunningsvoorwaarden. Alles
wat met veiligheid en
handhaving heeft te maken
dient in eerste aanleg niet
geregeld te worden onder de
eindverantwoordelijkheid van
het marktwezen.
 Verkeersregelaars, afzettingen,
en parkeergelegenheden ,
spandoeken en faciliteiten voor

EHBO en andere
randvoorwaarden dienen met
bijbehorende budget naar
veiligheid te gaan.

Bereikbaarheid

Indeling evenementterrein

 Marktmeesters waren slecht
bereikbaar

•

In vroegtijdig stadium
veiligheid betrekken bij de
indeling van het
evenementterrein

 Duidelijke afspraken over de
bereikbaarheid en
beschikbaarheid van de
marktmeester in de aanloop
naar het evenement. 1 vast
aanspreekpunt voor veiligheid/
externen die ook mandaat heeft
om besluiten te nemen.

 Vanuit de veiligheidsschouw
kwam naar voren dat op enkele
plekken op het evenementen
terrein opstelling van
bak/braadtenten dusdanig tot
veiligheidsproblemen zorgden.
Ook de indeling van de Kermis
gaf een knelpunt bij drukte.
Om tot een betere advisering te
komen vanuit hulpdiensten het
verzoek/ nadrukkelijke wens om
eerder betrokken te worden bij
de indeling van het

evenemententerrein.
Afsluiting wegen

Vergunningverlening

Professionaliseren

•

•

Omleidingsroute verleggen
en wegen afzetten

Proactief benaderen aanvragers
en belanghebbenden

 In het weekend bleek dat het erg
druk was in het dorp Zuidlaren.
Ter hoogte van de zwarte kat en
tegenover de gouden leeuw
kwamen bezoekers op straat te
staan. Echter is de
omleidingsroute ook actief en dit
zorgde voor de nodige onveilige
situaties.
Afzetten wegen ten hoogte van
grand café Zuidlaren en ter hoogte
van grillroom Massada.
Omleidingsroute aanpassen en via
de Hanekampen laten lopen of via
nieuwe dijk/ oude dijk .

EVALUATIE ZUIDLAARDERMAKT 2015
Datum:
10 november 2015
Aanwezig: Bert Werkman en Jan Bert Ulenreef (politie), René Koning (EHBO), *** en Peter Rutgers
(brandweer), Henry Willems (Jenssecurity), Tjeerd van Vliet (***), Steb***, Leandros de Jong,
Freerk Slieker en Lisette de Boer.
Afwezig: ***** Hillie Klevering, Jaap Mellema, Karin Hoeben.

Leandros heet iedereen welkom en benoemt het doel en de opzet van dit overleg. Vervolgens wordt aan de
hand van de agendapunten de evaluatie gestart.
5.1. Openbare orde en veiligheid – algemene beeldvorming
Politie geeft aan dat de Zuidlaardermarkt in een gemoedelijke sfeer is verlopen. Er zijn een aantal incidenten
geweest, maar dit komt ondanks de grote toestroom van bezoekers overeen met een regulier horecaweekend.
De grote toestroom van bezoekers zorgde voor opstoppingen op de A28 en de N33. Volgend jaar is de markt
wederom in de herfstvakantie. Hier op inspelen door Rijkswaterstaat en de provincie in de voorbereiding aan
te laten haken.
De brandweer deelt de mening van politie. De introductie van de veiligheidsschouw is waardevol. De brandweer heeft een aantal verbeterpunten in hun verslag verwerkt (zie bijlage). Bijvoorbeeld de blokkade van de
kazerne door parkerende auto’s/bussen.
Ook de EHBO heeft een zelfde beeld. In de nacht was het drukker dan vorig jaar. Overdag een vergelijkbare
inzet met vorig jaar. Wel was er veel kapot glaswerk in de nacht wat tot verwondingen heeft geleid. Tot slot de
ambulance die niet snel ter plaatse kon komen.
Qua verbindingen is de Zuidlaardermarkt goed verlopen. De samenwerking op de CP was goed. Ook hier was
het in de nacht drukker en overdag vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Voor Jenssecurity was dit de eerste Zuidlaardermarkt op de CP. Henry dankt voor de prettige samenwerking.
Dit jaar was het kort dag om alles te regelen. Volgend jaar graag eerder starten met de voorbereidingen. Op de
CP hebben we veel van het verloop kunnen zien. Alle aanwezigen geven aan dat cameratoezicht een meerwaarde was en het graag volgend jaar weer willen inzetten.
5.2 Veiligheidsschouw
De veiligheidsschouw wordt als duidelijke meerwaarde gezien. Gezien de constateringen op maandag en de
verkeersituatie op zondag is het raadzaam de schouw volgend jaar eerder te organiseren (bijvoorbeeld op de
donderdag voorafgaand). Leerpunt voor volgend jaar is de aanwezigheid van een gemeentelijke toezichthouder
of handhaver. Deze functie was nu niet vertegenwoordigd. Ook een back-office bleek wenselijk.
Tijdens de veiligheidsschouw wordt gebruik gemaakt van het draaiboek van de organisatie met plattegrond.
Het huidige draaiboek was een eerste aanzet. Zo hadden we een plattegrond met de opstelling van de kramen
van de warenmarkt. Het type kraam (warenkraam of frituur) was niet bekend. Voor de incidentbestrijding is dit
wel van belang. Daarnaast is het in de vergunningverlening van belang eerst een totaalbeeld te hebben van wat
we gaan vergunnen (markt, paardenmarkt, kermis, koffietenten, feesttent, podium etc.).
De omleidingsroute werd zondag op de Brink Oostzijde geblokkeerd door toegestroomd publiek. De positie van
de hamburgertent tegenover de Gouden Leeuw zorgde ervoor dat mensen op de omleidingsroute moesten

gaan staan om hun eten te bestellen. De drankcarrousel van de Gouden Leeuw zorgde ook voor opstopping.
Volgend jaar moet naar de omleidingsroute gekeken worden of de positionering van de kramen.
Het muziekpodium van de SEZ blokkeerde op maandag de aanrijroute van de hulpdiensten. Door de positie
waren geen vluchtwegen aanwezig en het lage hekje zorgde voor problemen (niet zichtbaar waardoor mensen
struikelden). Bij de aanwezigen riep dit de vraag op waarom het podium niet meer op de Marktstraat staat.
Volgend jaar de positie van het podium extra onder de aandacht brengen.
De positie van kermisattracties is ook als aandachtspunt benoemd. Dit jaar ontstond een zandloper-effect
(breed looppad – smal looppad – breed looppad). Gevraagd werd of ook naar de doelgroepen per attractie is
gekeken bij het toedelen van een positie. Volgend jaar bij de toedeling graag extra aandacht voor de positie van
de botsauto’s. Dit is traditiegetrouw een overlastgevende attractie.
5.3 Cameratoezicht
Het cameratoezicht werd als een absolute meerwaarde voor de inzet van hulpverleningsdiensten gezien.
Volgend jaar zien ze het graag terug. Het liefst een groter gebied in de camera’s. Wel moeten rekening gehouden worden met de ruimte in de CP. De max is op de huidige positie bereikt. De CP werd dit jaar minder
bezocht door derden dan voorgaande jaren. Dit wordt als positief ervaren.
Op de beelden waren de bezoekersstromen goed te zien. Afgevraagd wordt of wij in beeld hebben wat Zuidlaren aan kan. Dit is niet in kaart gebracht. Dit jaar zijn wel tellingen geweest, maar de aantallen zijn nog niet
bekend.
5.4 Samenwerking centrale post (CP)
Op de CP in de RK kerk zijn niet alle functies vertegenwoordigd. Zo zit verkeer op het markkantoor en is
brandweer niet vertegenwoordigd. Voorgesteld wordt om volgend jaar alle functies in de RK kerk te huisvesten
en te situeren in het achterste deel van de RK kerk. Hiermee creëer je een MST. Contactpersoon binnen de
brandweer hiervoor is Peter Rutgers. Aanvullend wordt door aanwezigen gepleit voor een leider CP.
Maandagmiddag kwam een ambulance met moeite ter plaatse. Tijdens de veiligheidsschouw op maandagochtend was de calamiteitenroute vrij. Op het moment van het incident bleek deze echter door kramen en geparkeerde auto’s niet meer toegankelijk. Ook de secundaire weg was niet vrij. AOV heeft een nieuwe calamiteitenroute gemaakt en op het CP gecommuniceerd. In de evaluatie kwam naar voren dat de coördinatie op dit
incident ontbrak, dat tegenstrijdige berichten werden ontvangen en het niet duidelijk was wie doet wat. Mede
door plaatselijke bekendheid is de ambulance ter plaatse gekomen. Ook de terugweg (A1 rit) verliep moeizaam.
Afgesproken dat volgend jaar alles wat het evenemententerrein afgaat onder begeleiding verloopt. Dit incident
toont de noodzaak van een leider CP en het samenbrengen van alle functies op 1 locatie. Ook het vooraf
bepalen van vaste aanrijdroutes en deze aangeven op de rasterkaarten.
De locatie van post zuid moet volgend jaar nader bekeken worden. Is verplaatsing mogelijk? Dit jaar werd men
geconfronteerd met auto’s die op een cruciale plek voor post zuid met vergunning geparkeerd stonden. Mocht
verplaatsing niet mogelijk zijn dan moet het parkeren van auto’s voor post zuid volgend jaar niet meer vergund
worden.
Veel kramen stallen hun waren uit op het looppad of hangen hun waren aan de luifel. Dit zorgt voor een versmalling van het looppad. Tijdens de ochtendschouw zijn de sectorcontroleurs hierop gewezen. Dit is door hun
besproken met marktmeester Jaap en zij hebben de lijn gekozen alles wat op straat staat weg te laten halen en
alles wat aan de luifel hangt toe te staan. De achterzijde van de kramen / looproutes werden goed vrijgehouden.

Aan de Brink Oostzijde stonden de kramen zij aan zij gesitueerd. Is hier gekeken naar vluchtroutes? Ook viel het
op dat kabels niet altijd afgedekt waren en elektriciteitkasten open waren.
De samenwerking feesttent – CP verliep dit jaar ook weer goed. De situering van de feesttent zou volgend jaar
naar bekeken moeten worden. Een van de nooduitgangen komt uit op een vijver, de hoofdingang is ook een
nooduitgang, rondom de tent staan veel auto’s geparkeerd, voor de ingang staat een toiletunit en voor de
ingang lag stro.
5.5 Parkeren en verkeer
Aan de voorkant zijn vanuit AOV een aantal knelpunten benoemd. Deze zijn ook naar voren gekomen. Zo, werd
richting De Groeve veel in de berm geparkeerd. Verzocht wordt hier volgend jaar maatregelen voor te nemen.
Ook zijn veel auto’s weggesleept. De procedure met Hamstra levert in de praktijk veel werk op. Politie verzoekt
om dit rechtstreeks met Hamstra te kunnen regelen en om een terugkoppeling van Hamstra (o.a. welke auto,
waarheen).
Volgend jaar valt de Zuidlaardermarkt weer in de herfstvakantie. Gezien de ervaringen is het goed om STEB en
Rijkswaterstaat/provincie bij de voorbereiding te betrekken.
In de praktijk zag je dat de paarden- en de warenmarkt elkaar doorkruisten. Paarden werden over de warenmarkt dwars door het publiek afgevoerd. Dit is een onwenselijke situatie. Voor het showen van paarden dient
de monsterbaan gebruikt te worden. Nu zag je dat dit her en der op het evenemententerrein plaatsvond.
5.6 Handhaving
Omwille van de tijd komen we niet meer aan dit onderwerp toe. Afgesproken de punten die ingebracht zouden
worden te vermelden bij de reactie op het evaluatieverslag.
6. Sluiting
De sluiting wordt tevens gebruikt als rondvraag. Aangegeven wordt dat het onduidelijk was waar het invalidentoilet was. Kan dit op kaart aangegeven worden? Ook wordt aangegeven te inventariseren hoe effectief de
omroepinstallatie is. De boa’s worden ook benoemd. Deze zijn wel ingezet, maar niet waargenomen. De jeugd
was wel volop aanwezig, veelal met glaswerk op zak. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor telefonie. Bij een
uitbreiding van het CP moet dit ook uitgebreider en bovenal eerder geregeld worden.
Leandros dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering.
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Evaluatie Communicatie

Evaluatie communicatie
-

-

-

-

Het Brinkhotel was prima in orde. Strak georganiseerd. Het draaiboek voldoet prima.
Goede tussentijdse briefing over berichtgeving op/in de (sociale) media.
Gemeentelijke berichtgeving is weggezet via de verschillende kanalen die we tot onze beschikking
hebben.
Duidelijkheid over woordvoering. Terloopse interviews over aanvoer en sfeer kunnen prima via de
marktmeester, maar alle overige interviews gaan via de burgemeester (via aanwezige adviseur
communicatie).
Tijdens de persbijeenkomst hebben dit jaar voor het eerst alleen de politie, de marktmeester en de
burgemeester gesproken. Verliep prima zo, met de informatie van de marktmeester en duiding
door burgemeester.
Verhaal van de marktmeester volgende keer inkorten naar de drie entiteiten. Warenmarkt, Kermis
en Paardenmarkt. Op de warenmarkt staan … kramen over … kilometer. Druk/niet druk, schatting is
… bezoekers. Op de kermis staan … attracties. Op de paardenmarkt staan … paarden en … ezels.
Statement over aantal halen bij CeBoPa en overnemen.
Burgemeester tijdens volgende editie geen andere afspraken overdag.

Door te voeren verbeterpunten inzake communicatie Zuidlaardermarkt
-

-

-

-

Live blog gemeente Tynaarlo. We gaan zélf een live blog bijhouden vanaf de maandagnacht. Een
geluid en beeldverslag over de inzet van de hulpdiensten, toezichthouders en handhavers.
Naast de pers, de organisaties die deelnemen aan het overleg Paardenmarkt en/of een rol vervullen
in de organisatie van de markt voor de persbijeenkomst.
Voor radio- en tv interviews moet een aparte ruimte beschikbaar zijn na de persconferentie,
uitsluitend toegankelijk voor pers en gemeente. Zodat de interviews in alle rust kunnen worden
afgenomen.
Burgemeester gedurende de dag drie maal op een vaste locatie beschikbaar voor interviews. Vroeg
in de ochtend tijdens opening/rondgang, aan het eind van de ochtend tijdens de persconferentie en
aan het eind van de dag rond 17:00 uur.
We nodigen de verschillende media uit voor de persbijeenkomst en doen -mogelijk al een dag van
tevoren- ook iets met een informele rondgang over het terrein voor de pers (met uitleg over inzet
hulpdiensten/toezichthouders/handhavers).
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Rapportage Eyes on Animals

Evaluatie Zuidlaardermarkt 2015

EYES ON ANIMALS INSPECTIEVERSLAG VAN PAARDENMARKT ZUIDLAREN
20 oktober 2015

Datum: 20 oktober 2015, van 00:30-19:45uur
Inspecteurs: Ingrid Ramaan, Margreet Steendijk, Monique Slee en Madelaine Looije
Intro
Eyes on Animals heeft op 20 oktober 2015 van 00:30 tot 19:45 op de paardenmarkt in Zuidlaren het welzijn
van de paarden geïnspecteerd. Tot 09:30 waren Ingrid en Margreet op de paardenmarkt (team 1) en vanaf
09:30 Monique en Madelaine (team 2). Team 1 kreeg te maken met bedreigingen van handelaren op de
paardenmarkt, waardoor zij een groot deel van de nacht het welzijn van de paarden niet goed hebben
kunnen inspecteren. Vanwege deze bedreigingen heeft team 2 besloten om overdag geen hesjes of Eyes on
Animals-jassen aan te doen. Ook is er geprobeerd een afspraak te maken met marktmeester Mellema, zodat
we gebruik konden maken van de portofoons, maar dit lukte niet. Team 2 is vervolgens zonder portofoons
de paardenmarkt opgegaan. Ook ’s nachts was er geen beschikking over portofoons. ’s Nachts kon Eyes on
Animals de opsporingsambtenaren niet vinden, terwijl er dit jaar extra inzet zou zijn om het welzijn van de
paarden op de markt te inspecteren. De Dierenbescherming had aangekondigd niet aanwezig te zijn en toen
we de Dierenpolitie belden kregen we een antwoordapparaat en werden we uiteindelijk verwezen naar de
ter plekke aanwezige politie- die zei niks te kunnen doen.
De NVWA-dierenwelzijninspecteurs arriveerden circa om 06:00. Rond 07:00 heeft Eyes on Animals samen
met 2 NVWA-dierenwelzijninspecteurs een ronde over de markt gedaan, samen met een dierenarts met wie
zij samenwerkten. De exportcontrole liep van 08:30 tot 17:00 – één uur langer dan gepland. De NVWA liet
weten dat de vervoerscontroles, op wegen rondom de markt, liepen van maandag van 14.00 tot 22.00 uur
en op dinsdag vanaf 12:00 tot 21.00 uur1. De organisatie heeft in 2015 voor 1128 paarden en 6 ezels het
marktgeld geïnd. (Vorig jaar waren er 1512 paarden en 25 ezels).

1

NVWA-controletijden zijn schriftelijk gecheckt en bevestigd door Jan Koers van de NVWA
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De aanvoer op de markt
Team 1 was rond 0:35 in Zuidlaren. In het dorp, rondom de markt, zien we tientallen paardentrailers met
pony’s en paarden wachten. Onbekend is hoe lang deze trailers er al staan. Eenmaal op de markt zien we het
uitladen van diverse trailers. Op de markt zijn veel dronken mensen aanwezig, wat uiteraard geen goede
combinatie is met een paardenmarkt. We zien een groep met tieners ‘lol trappen’ met een paard. Eén van de
tieners klimt hierbij op het paard en probeert net zolang te balanceren totdat hij eraf valt. Deze groep is
duidelijk onder invloed van alcohol.
We zijn bij één van de twee officiële ingangen van de paardenmarkt gaan kijken waar een van de twee door
de markt ingehuurde dierenartsen stond om de aanvoer te bekijken. De dierenarts vertelde ons dat de zij
niet beschikbaar waren in het geval van calamiteiten op de paardenmarkt zelf. Ze mochten hun
controleposten namelijk niet verlaten.
Ook zien we het uitladen van Friese paarden die worden vastgezet bij de stand van Hoekstra. Eenmaal
aangebonden, raken enkele paarden in paniek en proberen zich los te trekken.

Zie het filmpje van de angstige Friezen.2
Friese paarden in paniek

Het uitladen van de Friezen gebeurt erg chaotisch. Ook hier zijn geen beschuttende zijkanten aanwezig om
ontsnappen van de dieren te voorkomen tijdens het lossen. Bij één trailer zijn de paarden, Friezen, erg wild
en onrustig. Ze zijn nauwelijks in bedwang te houden. We zien omstanders wegspringen om niet omver
gelopen te worden. De situatie maakt een erg gevaarlijke indruk. Ook trappen de paarden naar elkaar als ze
in een rij worden vastgebonden.
Bij één toegangsweg, bij de Marktstraat, is er geen enkel markttoezicht bij de aanvoer van de paarden. Geen
BOA’s en geen dierenarts. Er staat één Shetland-pony met dikke snot die uit z’n neus loopt: een mogelijk
teken van (het zeer besmettelijke) Droes; een dierenarts had die pony uit voorzorg de toegang moeten
weigeren en moeten afzonderen. Bij het uitladen op de Marktstraat maken we regelmatig video-opnames.
De handelaren zijn hier duidelijk niet blij mee. Er wordt vaak gevraagd waarom we dat doen en discussie
uitgelokt. Rond 02.00 uur voegen Karen Soeters en Monique Amor van PiepVandaag zich bij ons. Zij willen
namelijk een reportage maken over de paardenmarkt en ons werk. We staan op dat moment net bij een
trailer met nummerplaat: 18-WG-XT van Dek- en KI station De Holm.3 De handelaren gedragen zich vreemd.
De klep gaat elke keer even open om een paar Shetlander pony’s uit te laden, waarna ze de klep steeds snel
weer dicht doen. De handelaren gaan telkens voor de camera staan. Het is duidelijk dat ze proberen te
voorkomen dat we goed beeld hebben. Wij vragen ons af of er wellicht een gewond of ziek dier aan boord is
en blijven daarom staan kijken (dit bleek echter niet het geval).
2
3

Link: filmpje Eyes on Animals YouTube-kanaal: Friezen in paniek:
http://www.de-holm.nl/ . Standhouder waar de pony’s worden neergezet is : M.J.Heuker.
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In totaal worden er 17 pony’s uit de relatief kleine trailer geladen (schatting: 1.80x max.3m= max 5,4m). Het
is duidelijk dat de beladingsdichtheid-normen in deze trailer worden overtreden; er zijn geen
tussenschotten; de pony’s staan los; en een deel van de pony’s betreft zeer jonge veulens. Waarschijnlijk
beseffen de handelaren/vervoerders dat dit wettelijke overtredingen zijn en proberen ze daarom ons zicht
daarop te belemmeren.

Overbeladen trailer met Shetlander pony’s

Zodra een paar pony’s zijn uitgeladen, gaat de klep weer dicht

Er zijn geen beschuttende zijkanten aanwezig om ontsnappen van de dieren te voorkomen tijdens het lossen
(aan de linkerkant hangt slechts een zeiltje). Bij het uitladen verzetten de Shetlander pony’s zich flink. Het is
duidelijk dat zeker een deel van de pony’s niet is afgericht. Eén pony steigert en valt vervolgens omdat hij
blijft haken aan het touw van een andere pony. Het laden verloopt zeer chaotisch. De pony’s worden bij de
staart gepakt en er wordt flink aan de touwen getrokken. Het lijkt erop dat de dieren er niet aan gewend zijn
om aangebonden te worden.
LINKS NAAR DIVERSE VIDEO’S VAN DE WETSOVERTREDINGEN EN BEDREIGINGEN:
KLIK HIER: videoverslag op PiepVandaag:
KLIK HIER: reportage op Hart van Nederland
KLIK HIER: filmpje 1 op Eyes on Animals YouTube-kanaal (bij de staart tillen staat op ander filmpje)

Pony valt bij het uitladen
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Een handelaar pakt de staart van de pony en draait deze omhoog

Ook het aanbinden verloopt problematisch

Pony’s stribbelen tegen bij het uitladen en steigeren

Dek en KI Station de Holm brengt ook een mager veulen

Op een gegeven moment filmen wij hoe één handelaar de staart van een weigerachtige Shetlander pakt en
deze omhoog draait en hem ermee optilt (=zeer pijnlijk en wettelijk verboden). Daarna wordt de sfeer
grimmig. De handelaren beseffen vermoedelijk dat de videobeelden bewijs vormen van hun
wetsovertredingen. De handelaren (waaronder 1 vrouw) worden verbaal en non-verbaal agressief. Ze zeggen
dat we moeten ophouden met filmen en beginnen te duwen en te trekken. Eén van de handelaren roept:
‘Als jullie hier mee door gaan, ga je grote problemen krijgen. Zet dat ook maar even op de camera, ja’. Bij
Monique (PiepVandaag) wordt de camera bijna uit haar handen geslagen. Ook wordt ze ruw aan haar
bovenarm weggesleurd en naar achteren getrokken aan haar tas. Het was een zeer bedreigende situatie. We
hadden grote moeite om weg te komen. Gelukkig lukte dit uiteindelijk wel.
Wat opviel is dat er niemand van buitenaf te hulp schoot; er was geen politie, geen BOA's, geen ordedienst
van de markt te bekennen. Wij zijn op zoek gegaan naar hulp, maar werden van het kastje naar de muur
gestuurd. Niemand leek zich verantwoordelijk te voelen voor wat er was gebeurd. Wij vroegen mensen met
een organisatiepetje op en de politieagenten ‘waar zijn de BOA’s?’ maar niemand wist dat/wilde dat zeggen.
Uiteindelijk kwam marktmeester Jaap Mellema naar het marktkantoor. Hij reageerde echter zeer
ongeïnteresseerd op ons verhaal. Hij wilde niet ingrijpen – ook niet als wij zeggen dat dit toch wangedrag is
waarvoor iemand van de markt gestuurd zou moeten worden volgens de Gemeentelijke Verordening. Hij
weigert in te gaan op ons verzoek om de handelaren die ons bedreigd hebben van de markt af te sturen. Hij
zegt dat hij daar niet voor is. Ook weigert hij te zeggen wie of waar de BOA’s zijn, als wij vragen of die ons
willen escorteren omdat wij bang zijn voor verdere agressie (lees fragmenten conversatie op blz 16). Met
tegenzin vertelt hij ons uiteindelijk waar het politiebureau is als wij zeggen aangifte te willen doen.
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Op weg daar naartoe zien we een politiewagen met daarin wee agenten en vertellen hen dat we zojuist
bedreigd, geduwd en vastgepakt zijn – nog geen 80 meter verderop. Ze reageren laconiek. We vragen of ze
willen optreden en zeggen dat we in ieder geval aangifte willen doen. Zij zeggen ‘dat ze daarvoor hier niet
zijn’. Wij vragen waarvoor dan wel? Het antwoord luidt: ‘voor de openbare orde’. Wij antwoorden vergeefs:
‘is bedreiging dan geen kwestie van openbare orde?’. Ook zeggen ze dat ze betwijfelen of de agenten op het
politiebureau wel tijd hebben om onze aangifte op te nemen. We lopen verder naar het tijdelijk
politiebureau en vertellen wat er is gebeurd en dat we aangifte willen doen. De hoofdagent zegt dat hij
tevens plaatselijk officier van justitie is en dus zal beslissen over wat en of er iets met onze aangifte zal
gebeuren. Wij vatten dat op als een ontmoediging, maar dringen erop aan aangifte te willen doen. Er is ook
Marechaussee aanwezig, en Eyes on Animals doet aangifte bij agent K.Derksen4.
Ook was het volgens de politie niet mogelijk om ons bescherming te geven, als we weer de markt opgingen.
We gingen dus uiteindelijk zonder bescherming de markt weer op en voelden ons behoorlijk onveilig. Er
heerste een gespannen en geladen sfeer. Op een gegeven moment zijn wij aangehaakt bij een groep van 4
politiebeambten. Maar zelfs onder het toeziend oog van deze beambten werd er verbaal geweld gebruikt
tegen de verslaggevers van PiepVandaag en werd er niet ingegrepen. We zien hoe een wildplasser wel ter
plekke een boete krijgt van honderd euro.
Conditie dieren
De conditie van de meeste dieren was over het algemeen goed en we hebben geen ernstig zieke, gewonde
of wrakke paarden gezien. Wel hebben we twee paarden gezien met mogelijke tekenen van Droes en één
kreupele Shetlander. Ook hebben we zowel ’s nachts als overdag enkele paarden gezien die naar onze
mening erg mager waren. Daarnaast zien we ’s nachts veulens die mogelijk te jong zijn voor de markt, maar
de leeftijd is moeilijk in te schatten. Als we naar de leeftijd vragen van een zeer jong lijkend en zeer mager
veulen zonder moeder, volgen daar wisselde verklaringen voor: ‘de moeder had geen melk meer’, ‘de
moeder is overleden’. Eerst zegt de eigenares dat het veulen 3 maanden is, daarna 4 maanden. Sommige
veulens staan bij de moeder. We kunnen ’s nachts echter niets anders doen dan wachten totdat de NVWA
om 06:00 arriveert. Dit betekent dat als er ’s nachts iets met de dieren gebeurt, er eigenlijk geen dierenarts
aanwezig is om in te grijpen.
Rond 07:00 lopen we een rondje met de NVWA-inspecteurs om hen te wijzen op deze ‘verdachte gevallen’
die bij een standhouder op de Marktstraat stonden. Als we hen willen wijzen op de Shetlander waar dikke
snot uit de neus loopt en het te jonge veulen, zijn die echter verdwenen. We bekijken met de NVWA enkele
zeer magere dieren. Zij erkennen dat er magere dieren op de markt aanwezig zijn, maar zeggen dat de wet
geen heldere norm kent wanneer een dier té mager is. Dit vindt Eyes on Animals problematisch: zowel in de
wet als in de vrijwillige protocollen en huisregels zou een norm moeten worden vastgelegd. De aanwezige
NVWA-inspecteurs in Zuidlaren redeneren ‘pragmatisch’ dat deze magere paarden nu eenmaal al op de
markt zijn toegelaten.
Bij één paard wordt getwijfeld over ingrijpen; maar de NVWA redeneert dat het misschien wel juist goed is
dat het paard nu verkocht wordt en een kans krijgt om bij een andere eigenaar betere verzorgd te worden.
De eigenaar lijkt niet in de buurt en wordt dus ook niet ondervraagd. We zien nog één kreupele Shetlander
die sleept met zijn achterbeen en helemaal scheef loopt. Deze had naar onze mening niet op vervoer
gemogen en de toegang tot de markt had moeten worden ontzegd. De NVWA ziet dit en zegt dat de
oorsprong zo te zien in een rugprobleem ligt, maar er wordt niet ingegrepen.

4

Proces-verbaalnummer: PL0100-2015306034-1
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Bij dit magere paard twijfelt de NVWA over ingrijpen

Mager paard ‘s nachts

Ook overdag zien we enkele magere paarden

Overdag zien we één Fries paard dat behoorlijk aan het hoesten is. Er komt snot uit zijn neus. We zien dat de
dierenarts, ingehuurd door de paardenmarkt, het paard in de gaten houdt. Ook zien we een paard dat aan
het weven is (stereotiep gedrag dat in de stal ontstaat). Dit paard is ook aan de magere kant. Er is hiervan
een filmpje gemaakt.

Hoestend paard met snot uit de neus

Paard dat aan het weven is (stereotype gedrag)

Verder zien we meerdere ezels op de paardenmarkt. Ook staan er overdag nog steeds jonge veulens, soms
met moeder. De veulens staan vaak los bij de moeder.
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Naarmate het later wordt, zien we de dieren onrustiger worden. We zien paarden met hun benen over de
grond schapen of onrustig heen en weer bewegen. Sommige paarden, vooral de veulens, maken een
uitgeputte indruk en liggen op de grond.

Sommige paarden maken een uitgeputte indruk

Paard schraapt met de hoeven over de grond

Ook zien we rond 18:30 een hengst (niet gecastreerd dus) staan die erg onrustig is. Er zijn merries bij hem in
de buurt en er is veel onrust door paarden die passeren die worden in- en uitgeladen. Hij steigert, springt
over het touw heen waaraan hij is vastgebonden en hinnikt continu. Er staan een paar mensen bij te lachen.
Maar uiteraard is deze situatie heel risicovol, het paard kan zich uiteraard verwonden doordat hij vast komt
te zitten in het touw en valt. Er is geen eigenaar te bekennen en omstanders lopen er met een grote boog
omheen. Sommige omstanders proberen de hengst te kalmeren. Het paard is er na sluitingstijd (19:00) nog
steeds. We geven hem water en vers gras. Twee bezoekers van de paardenmarkt in het bijzonder
bekommeren zich om het paard en blijven er continu rond omheen staan. Zij weten net als wij, niet waar de
eigenaar is.

Onrustige hengst
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Omstandigheden paardenmarkt
De accommodatie op de paardenmarkt is over het algemeen goed. Het is gelukkig droog weer en er ligt ’s
nachts volop kuil en hooi. Op verschillende plekken staan watertanks met emmers. Gedurende de nacht
hebben wij echter nauwelijks iemand gebruik zien maken van de emmers. Ook hoorden we van diverse
handelaren dat ze het voer en water een slecht plan vonden omdat de dieren zich konden ‘over-eten’ of last
van ‘te rijk’ voer konden krijgen en daar ziek van zouden kunnen worden. Er zijn verder schermen neergezet
om de geluiden van de kermis te dempen. Hierdoor is er op de paardenmarkt een stuk minder lawaai dan
voorgaande jaren.
Verder zien we in de nacht Shetlanders in groepshuisvesting veel te dicht op elkaar staan. Ze kunnen hun
kont letterlijk niet keren. Later op de dag hebben kinderen het verblijf van de shetlanders iets groter
gemaakt met hekken die niet meer in gebruik waren, ook zijn enkele pony’s verhandeld waardoor er meer
ruimte is.

Shetlanders in te krappe huisvesting

Ook overdag is er volop hooi. We zien echter wel dat sommige paarden te strak aangebonden zitten om bij
het hooi te kunnen. We zien soms ook paarden die te dicht op elkaar vastgebonden staan. Ook zien we een
paard met een bit in, waardoor hij niet (goed) kan eten. Sommige pony’s staan los in hokken
(groepshuisvesting).

Pony’s te strak of te dicht op elkaar aangebonden

Overdag zien we soms mensen met emmers lopen om de paarden water te geven, maar dit lijken vooral
particulieren te zijn met één of enkele paarden of bezoekers. We zien dat het merendeel van de paarden
geen water krijgt. Dit blijkt ook uit het feit dat de watertanks allemaal aan het eind van de dag grotendeels
vol zijn.
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Er staat een grote aanhangwagen vol met gras op de markt. We zien er soms wat paarden bij staan. Maar
het merendeel van de paarden krijgt geen gras. Aan het einde van de dag, rond zes uur, ligt er nog steeds erg
veel gras op de aanhanger. Rond een uur of zeven beginnen bezoekers van de paardenmarkt het gras uit te
delen aan de overgebleven paarden. Ook wij helpen mee. De paarden eten er enthousiast van.
Na sluitingstijd (19:00) zijn er nog 43 paarden op de markt. Een deel van de paarden geven we water. Het is
duidelijk te merken dat veel paarden enorme dorst hebben.

Na 19:00 staan er nog 43 paarden en pony’s op de markt. We geven ze water. Veel paarden zijn erg dorstig.

Het inladen en afvoeren
Rond 14:00 zien we drie mannen enkele paarden inladen. Het is duidelijk dat de mensen die dit doen weinig
vakbekwaam zijn; dit leidt tot onnodige en extra veel stress bij de paarden, evenals gevaarlijke situaties.
Bovendien is er maar één beschuttende zijklep naast de – erg steile – laadklep, deze beschermen het paard
van een val/sprong naast de klep. (Verplichting EU 1/2005). Er is vanuit de marktorganisatie geen toezicht op
het inladen. Wel is er – gelukkig– wat sociale controle door omstanders. Eén paard weigert om de truck in te
gaan. Eén man probeert het paard aan zijn halster naar binnen te trekken, terwijl het paard vaak aan de
zijkant van de truck staat. De andere twee personen staan er een beetje onhandig bij en zwaaien een beetje
met hun armen. Het paard steigert een paar keer en is zichtbaar bang voor de truck. Er is in de truck ook
nauwelijks nog ruimte over voor het paard, waardoor het paard waarschijnlijk nog minder zin heeft om naar
binnen te lopen. De man maakt vervolgens het touw waaraan het paard staat aan de binnenkant van de
truck vast. Het is onduidelijk waarom hij dit doet. Even later maakt hij het weer los.
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Omdat er een auto vlakbij de truck staat en de handelaren bang zijn dat het paard de auto beschadigt,
verplaatsen ze vervolgens de truck. Terwijl de truck rijdt, staat de laadklep nog steeds open. De personen
hebben duidelijk niet veel ervaring met het inladen van paarden. Ze hadden bijvoorbeeld beter ieder aan
een kant van de achterhand van het paard kunnen gaan staan en elkaar handen vast kunnen pakken, om zo
het paard in de truck te duwen. Dit is een methode die we vaker zagen op de markt en die vaak wel werkt,
omdat het paard dan alleen maar rechtdoor kan. Na vele woeste pogingen lukt het eindelijk om het paard in
de truck te krijgen.

Paard weigert de truck in te gaan. De laadklep is erg steil, er is slechts aan één kant een beschuttende zijklep (2 kanten is wettelijk
verplicht: EC 1/2005) en het personeel is zichtbaar onbekwaam.

We zien even later het inladen van een paar pony’s. Dit gaat erg ruw. De pony’s worden aan de staart en
manen opgetild en de truck in gesleept. Het gebeurt zo snel dat we net te laat zijn om te filmen.

Auto met trailer waar pony’s bruut worden ingeladen

We zien verder het inladen van een truck (firma onbekend) waarbij de paarden op een relatief rustige
manier worden ingeladen en waarbij aan beide zijden van de truck –beschermende- zijwanden zijn geplaatst.
Eén paard durft niet. De handelaren gebruiken vervolgens de techniek waarbij ze hun handen in elkaar
vouwen en het paard in de truck duwen.
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Goed voorbeeld van inladen: twee zijkleppen bij de laadklep en het paard met de armen achter de kont aanmoedigen.

Rond 17:00 uur zien we vervolgens het inladen van Friese paarden door de firma Busser. Vanuit de
marktorganisatie is er geen toezicht op dierenwelzijn. Wij zien bij de verschillende inlaadtaferelen die wij
bijwonen geen (herkenbare) NVWA-controleurs. De truck is groot. Het inladen verloopt alles behalve
professioneel. Het personeel veroorzaakt door hun ruwe manier van handelen extra stress en angst bij de
paarden. De paarden worden losgemaakt en vervolgens de truck ingedreven. Er is niet echt een goede
drijfgang. Er zijn wel de wettelijk verplichte zijkleppen naast de laadklep. De gebruikte dranghekken zijn
gevaarlijk; de paarden kunnen met hun hoeven tussen de spijlen vastraken.
De handelaren gebruiken stokken waarmee ze de paarden af een toe een tik geven. Maar de paarden laten
zich moeilijk opdrijven. Halverwege de truck/opdrijfroute loopt een deel van de paarden weer terug. Ook
lopen paarden die al in de truck stonden weer de truck uit, terwijl andere paarden de truck in lopen. Het is
een grote chaos. De paarden zijn zichtbaar gestrest en sommige steigeren. Zodra één paard weer terugloopt,
loopt de rest mee. Een deel van de paarden ontsnapt en rent vervolgens over de markt (Zie video 1 en video
2). Bij de laatste paarden verloopt het inladen soepeler en rustiger. In de truck zien we dat de handelaren
soms met bruut geweld de tussenschotten dicht moeten drukken; dat geeft aan dat de paarden te krap
staan.

Paarden worden opgedreven,
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… maar rennen de truck weer uit.

Het laden door firma Busser verloopt chaotisch. Paarden raken gestrest en sommige ontsnappen uit de
truck en rennen uiteindelijk alle kanten op.
Bij de truck van firma Busser is er kracht van 4 mannen nodig om de tussenschotten
dicht te drukken.

We vragen aan de transporteur waar de paarden naartoe gaan, hij zegt dat hij dat niet weet. Hij stelt dat er
volgens hem ongeveer 26 paarden in de truck kunnen – dat is erg veel.
Om 19:00 staan er nog steeds 43 paarden op de markt. Het zijn vooral veel pony’s. Rondom de pony’s staan
allemaal kinderen die bezorgd zijn. Ze vragen zich af wat er met de pony’s gaat gebeuren. Ze hebben op
eigen initiatief het hok voor de pony’s vergroot door extra hekken te verzamelen op de markt. Ze vragen ons
waar ze emmers kunnen vinden om de pony’s te drinken te geven. Ook maken ze zich zorgen over een
gevlekte pony die door de andere pony’s wordt aangevallen en vragen ons toestemming om deze van de
andere pony’s af te scheiden. Ze zijn dolenthousiast als wij zeggen dat dit mag (er is toch geen handelaar of
eigenaar te bekennen) en ze maken met een hek een afscheiding in het hok. We helpen.
We horen ondertussen dat de pony’s gekocht zijn door een Italiaanse handelaar en zullen worden geladen
door Busser als hij terug is. De firma Busser gaat de pony’s uiteindelijk naar Ede brengen. Op een gegeven
moment zien we de koper van de pony’s. Ze zegt dat haar man uit Italië komt, maar zij zelf Duits is. Ze
hebben samen een stuk land gekocht in Ede, “waar de pony’s lekker mogen rondlopen”. Ze zegt dat het
onzin is dat de pony’s naar de slacht gaan.
Ook horen we dat er nog onderhandelingen zijn over een hengst (de onrustige) en een merrie die nog op de
markt staan. Ook een aantal overgebleven Friese paarden zullen nog door Busser worden opgehaald.
Rond 19:20 komt Busser inderdaad de pony’s ophalen. De kinderen helpen om de paarden in te laden. Het is
bijzonder hoe kalm en vol zelfvertrouwen de kinderen met de pony’s omgaan. Hierdoor zijn de pony’s ook
rustig. Ze lopen zonder tegenstribbelen of stress met de kinderen mee. Klik voor een filmpje van hun goede
voorbeeld HIER.
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De handelaren die we aan pony’s hebben zien trekken, kunnen absoluut leren van hoe deze kinderen met de pony’s omgaan!

We verlaten om 19:45 de markt er zijn op dat moment nog steeds een tiental paarden. Een buurman vertelt
dat er soms nog tot 23:00 paarden staan. Het is duidelijk dat een groot deel van de paarden ruimschoots
langer dan 8 uur op de markt staan, vaak wel zo’n 16 uur.

Overtredingen van eigen huisregels en Gemeentelijke Verordening
Protocol Paardenmarkten (2011), Huisregels en Verordening Paardenmarkt Zuidlaren (2015)
Context: In 2011 hebben de Sectorraad Paarden, de KNMvD, de Dierenbescherming en de marktorganisaties
van Zuidlaren, Hedel en Elst afspraken gemaakt over het verbeteren van het welzijn van paarden tijdens
paardenmarkten.5Deze zomer is de Dierenbescherming uit dit Protocol gestapt uit onvrede over het
ontbreken van concretere afspraken over dierenwelzijn.6 Burgemeester Thijssen kondigde in april 2015 in de
media aan dat Tynaarlo het initiatief zou nemen tot het opstellen van een Gemeentelijke Verordening met
strenge voorwaarden voor (de handhaving van) dierenwelzijn. Dat werd door Eyes on Animals verwelkomd.
Echter, als blijkt dat marktmeester Jaap Mellema de verordening mag opstellen en dat de belangrijkste, door
de burgemeester aangekondigde en door de gemeenteraad unaniem gewenste maatregel ‘een maximummarktduur van 8 uur’ niet eens terugkomt in de concept-verordeningtekst, verdwijnt ons optimisme. Wij
schrijven brieven naar de burgemeester, gemeenteraadsleden en naar de media7, maar de aangekondigde
voornemens voor 2015 worden toch ingeslikt.
Onder grote druk worden najaar 2015 toch de volgende 2 amendementen van GroenLinks aangenomen.
* 1)Toelating tot de markt: Elke handelaar moet zich bij aankomst op de markt legitimeren. Bij de
ingangscontrole worden chip en paspoort van elk paard gecontroleerd. Elke handelaar op de paardenmarkt
moet zich minimaal 24 uur van te voren inschrijven. Bij de inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke
handelaar hoort. Het is de bedoeling dat dit per 2016 zou gebeuren.
* 2) Openingstijden van de markt: De duur van de paardenmarkt wordt jaarlijks verkort, waarbij we streven
naar een maximale markttijd van acht uur in 2018. (Achteraan dit Inspectierapport zijn de Gemeentelijke
Verordening en het Actieplan Inrichting Paardenmarkt Zuidlaren 2015 ingevoegd als bijlagen.) Eyes on
Animals schrijft uit onvrede over de niet-ingeloste eerdere beloften van de gemeente Tynaarlo het volgende
opiniestuk op Joop.nl8: ‘Maak een einde aan de wetteloosheid op Nederlandse paardenmarkten’ en
bespreekt haar zorgen met het Ministerie van Economische Zaken9.
5

http://www.sectorraadpaarden.nl/protocol-paardenmarkten.html
https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/dierenbescherming-helemaalklaar-met-paardenmarkten
7
http://www.eyesonanimals.com/wp-content/uploads/2014/05/Dagblad-Noorden-opinie-stuk.pdf
8
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/34393_maak_een_einde_aan_de_wetteloosheid_op_nederlandse_paarden
markten/
9
http://www.eyesonanimals.com/nl/meeting-at-ministry-economic-affairs-on-concerns-horse-markets/
6

pg. 13

Overtreding van eigen huisregels:
De Zuidlaardermarkt heeft 9 huisregels (blauwe tekst) opgesteld waaraan handelaren moeten voldoen.10
De huisregels die stelselmatig werden overtreden hebben wij rood gemarkeerd.
1. Houd voortdurend toezicht op uw dieren.
Dieren die de organisatie zonder toezicht aantreft, voeren wij op kosten van de houder af.
’s Nachts was er nauwelijks toezicht op de dieren. De aanwezigheid van een eigenaar was eerder
uitzondering dan de regel. Ook leek de organisatie hierop niet te controleren. Na sluitingstijd van de
markt waren er nog 43 paarden aanwezig waarvan niemand wist waar ze naartoe gingen. Eén
overgebleven hengst was zo wild dat hij een gevaar voor zichzelf en omstanders was. De eigenaar was
onvindbaar. Ook was de eigenaar van de pony’s die te dicht op elkaar stonden onvindbaar. Op veel
paarden is er dus geen toezicht. Ons is niet duidelijk of er dieren zijn afgevoerd door de
gemeente/marktorganisatie ‘op kosten van de eigenaar’.
2. Voorzie uw dieren van voldoende voer en drinkwater.
De organisatie stelt hiervoor op centrale plaatsen ruwvoer en drinkwater beschikbaar.
Er was voldoende hooi en water voor de dieren aanwezig. Het hooi was vooraf door de organisatie
verspreid langs de aanbindtouwen; dat is prijzenswaardig. Het gros van de paarden kreeg echter duidelijk
geen water. ’s Nachts al helemaal niet. Ook stond een aantal paarden te strak aangebonden, waardoor
ze niet bij het hooi konden. Ook zagen we een pony met een bit in, waardoor deze niet kon eten. De
houders en handelaren werden niet actief door de organisatie –via aanspreken of regelmatig omroepen–
aangemoedigd hun dieren drinken te geven.
3. Bind uw dieren op een deugdelijke en veilige manier aan.
Maak gebruik van een halster dat daarvoor bestemd is. Zorg ervoor dat de dieren zich niet kunnen
losrukken en voldoende bewegingsruimte hebben om te kunnen liggen, eten en drinken.
Het overgrote deel van de paarden was goed aangebonden. Toch zou ook de minderheid van de paarden
die te kort of gevaarlijk stonden aangebonden, door toezichthouders geholpen moeten worden. Zo
zagen wij een wilde hengst die erin slaagde over het touw waaraan hij vastgebonden stond heen en
weer te springen. Hierdoor stond er een groot risico op verwondingen. Ook zagen we diverse paarden
te strak aangebonden, waardoor de bewegingsruimte zeer beperkt was en de paarden niet bij het hooi
konden. Een enkel paard was vastgebonden met risico op verstikking, doordat zij waren vastgebonden
aan een (extra) touw dat achter de oren liep in plaats van een halstertouw dat aan het halster was
vastgeklikt. Dit brengt risico op verwurging met zich mee en is wettelijk verboden (zie video om dit te
illustreren van Hedel vorig jaar HIER.
4. Ga op een diervriendelijke manier om met de dieren.
Wanneer de organisatie constateert dat u uw dieren ruw behandelt of agressief gedrag tegen hen
vertoont, wordt u van de markt verwijderd.
We zagen meerdere keren dat pony’s bij het inladen aan de manen en staart werden opgetild of naar
binnen werden gesleurd. Ook werd er vaak onnodig tikken uitgedeeld met stokken en zwepen en aan de
halsters getrokken, waardoor de paarden alleen maar meer gestrest werden. We zagen ook dat paarden
soms schuin de truck werden ingeladen (in plaats van recht ervoor) waardoor de paarden onnodig
tegenstribbelden. Ook zagen we overbeladen trailers. Dit wangedrag werd niet bestraft, en niemand
werd van de markt verwijderd.
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5. Neem maatregelen bij koude en natte weersomstandigheden.
Ezels dekt u bij regen en kou af met een regendeken. Verkleumde dieren voeren wij op kosten van de
houder af.
Het was lekker weer waardoor regendekjes niet nodig waren.
6. Show uw dieren op de monsterbanen.
U mag uw dieren alleen showen op de hiervoor beschikbare monsterbanen.
7. Dieren die op welke wijze dan ook een gevaar vormen voor zichzelf, andere dieren of bezoekers
moeten van de markt worden verwijderd of apart gezet.
We zagen een hengst die meerdere keren steigerde en over het touw sprong waaraan hij stond
vastgebonden. Het paard vormde hierbij een risico voor zichzelf, maar ook voor anderen. De eigenaar
van deze hengst was onvindbaar. Omstanders probeerden het paard te kalmeren, maar dit had weinig
effect. Er stonden gelukkig geen andere paarden omheen.
8. Meld onveilige situaties, ziekte en sterfgevallen onder de dieren altijd aan de organisatie.
Er is hiervoor centraal op de markt een meldpunt aanwezig.
Dit meldpunt was moeilijk vindbaar. Wij zagen geen borden op diverse plekken op het marktterrein die
mensen aanspoorden tot meldingen.
9. U dient de handel in dieren om 18.00 uur te staken. De markt moet om 19:00 uur ontruimd zijn.
Dieren die de organisatie na dit tijdstip aantreft, voeren wij op kosten van de houder af.
Er waren na 19:00 nog 43 paarden op de markt aanwezig. Rond 19:45, toen ons team de markt verliet,
waren er nog steeds paarden op de markt. We begrepen dat een groot deel van de dieren al wel was
verkocht, maar nog niet was opgehaald. In enkele dieren werd er dus na 18:00 ook nog gehandeld.
Slottekst Huisregels: Als een handelaar zich schuldig maakt aan wangedrag, bedrog of een bepaling van de
verordening overtreedt kan hij onmiddellijk van de markt verwijderd worden. Als dergelijk gedrag bij
herhaling wordt geconstateerd kan de toegang tot de markt voor meerdere jaren ontzegd worden.

Overtredingen VERORDENING OP DE PAARDENMARKTEN gemeente Tynaarlo 2015
Ook vele artikelen uit deze nieuwe door de gemeenteraad aangenomen verordening worden niet nageleefd.
De definitie van ‘wangedrag’ in deze verordening luidt: ‘Gedrag dat in strijd is met de goede zeden,
betamelijkheid en dierenwelzijn zoals o.a. vastgelegd in het Protocol Welzijn Paardenmarkten’. Hoofdstuk VI
Handhaving (Artikel 21) van de verordening benoemt de ‘marktmeester en de overige door hen aangewezen
toezichthouders’ namens de gemeente als ‘Toezichthouder’ op de handhaving.
Volgens het Actieplan Inrichting Paardenmarkt Zuidlaren (zie bijlage achterin dit Inspectierapport) zorgt de
‘Toezichthouder (voor een) ordelijk verloop van de Paardenmarkt waarvan de omgang met de dieren een
wezenlijk deel van uitmaakt. Wangedrag van handelaren resulteert in verwijdering van de dieren van deze
personen van de markt. De marktmeester staat de hele dag via portofoon in contact met politie, NVWA en
dierenartsen.’ Eyes on Animals constateert dat de marktmeester deze toezichthoudende taak weigert uit te
voeren. Ondanks de ambities die burgemeester Thijssen in de media aankondigde bij de invoering van deze
verordening11 en het feit dat recent op vragen van GroenLinks werd geantwoord dat ‘De marktmeester, de
assistent-marktmeester en de politie’ bevoegd waren iemand wegens wangedrag van de markt te
verwijderen. Er was 20 oktober 2015 dus in de praktijk grote onwil om de verordening uit te voeren.
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Hier volgt een deel van de (indirecte) conversatie met de marktmeester, toen EonA meldde dat we net
ernstig waren bedreigd circa 150 meter verderop van het marktkantoor zoals op film (v.a. minuut 04:35)12 is
vastgelegd door de Omroep PiepVandaag. De complete fragmenten zijn in bezit van PiepVandaag.
Ingrid-EonA: “Ik heb het nummerbord en de naam op de trailer dus ze zijn goed te traceren. En er staan een aantal
mensen op film dus kunnen jullie wel de eerste mensen van de markt sturen.”
Marktmeester: “Daarom niet.”
Ingrid-EonA: “Vanwege bedreiging niet?”
Marktmeester: “Nee. Daar ben ik niet toe bevoegd.”
Ingrid-EonA: “Maar jij bent de marktmeester.”
Marktmeester: “Ja ik ben de marktmeester, maar in wat voor zin, benoem eens wat ik moet doen dan.”
Ingrid-EonA: “Je zou in kunnen staan voor onze veiligheid.”
Marktmeester: “Veiligheid? Dat wordt lastig.”

Een man met een pet op van de ‘Organisatie’ meldde ons eerder het volgende toen wij vroegen om
bescherming van BOA’s (zie filmpje: minuut 04:12): “Ik heb net met Jaap Mellema gesproken. Hier lopen wel BOA’s
rond maar die zijn niet bevoegd om op te treden op dit terrein. Waar ze zijn weet hij ook niet precies.”

Ondanks het geconstateerde én gemelde wangedrag zijn de volgende sancties niet uitgevoerd:
Artikel 22 Onmiddellijke verwijdering: Burgemeester en wethouders kunnen een deelnemer aan de
paardenmarkt of iemand die hem bijstaat of vervangt gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen
met medeneming van zijn dieren als deze zich op de markt heeft schuldig gemaakt aan wangedrag of aan
bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.
Artikel 23 Strafbepaling: Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met
een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.
De bedreiging van Eyes on Animals, PiepVandaag en later op de dag RTV Drenthe13 hadden tot onmiddellijke
verwijdering moeten leiden wegens wangedrag. Dit geldt ook voor de oorzaak van die bedreigingen; want
het feit dat deze handelaren/vervoerders door Eyes on Animals werden betrapt op overtredingen van
dierenwelzijnswet en de transportwet leidde tot de agressie. Ook heeft de NVWA 2 mannen betrapt op het
illegaal verkopen van diergeneesmiddelen, troffen zij een te zwaar beladen voertuig aan en heeft het NVWAvervoerteam 15 gevallen van illegale export van paarden betrapt. Er wordt verder onderzoek ingesteld naar
3 frauduleuze paardenpaspoorten. Er zijn 18 processen-verbaal opgemaakt14. Ook deze overtreders dienen
sancties opgelegd te krijgen en in de toekomst uitgesloten te worden van deelname aan de markt.
Verder blijkt uit ons inspectieverslag dat ook de volgende artikelen uit de Gemeentelijke Verordening
werden overtreden (overtredingen/niet-nageleefde bepalingen in rood):
Hoofdstuk V Het gebruik van het paardenmarktterrein, Artikel 13 Keuringen en behandelingen
1. De houder van de aangevoerde dieren: a. biedt deze dieren ter keuring aan bij aankomst op de markt en
verleent hierbij de nodige medewerking;
Wij zagen ’s nachts het merendeel paarden uitgeladen worden op het marktterrein waarbij er geen enkele
‘aanvoercontrole’ was.

12

KLIK HIER: videoverslag op PiepVandaag:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/101159/Cameraploeg-RTV-Drenthe-bedreigd-tijdens-Zuidlaardermarkt
14
https://www.nvwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2068562/nvwa-maakt-18-processen-verbaal-op-tijdenspaardenmarkt-zuidlaren
13

pg. 16

Artikel 14 Toelating tot de paardenmarkt: Op de paardenmarkt mogen slechts dieren worden ingebracht of
gehouden waarvan bij een onmiddellijk tevoren of ter plaatse verrichte veterinaire keuring is gebleken dat
tegen toelating tot de marktplaats geen bezwaren bestaan en er geen sprake is van een grond voor
strafrechtelijke handhaving Wet dieren.
Er werden ’s nachts paarden op de markt aangevoerd die niet door een dierenarts gezien zijn. Bovendien zijn
2 dierenartsen onmogelijk in staat om bij ruim 1100 paarden een deugdelijke medische controle uit te
voeren.
Artikel 15 Aanwezigheid houder; voldoende voer en drinkwater, deugdelijke plaatsing
1.

De houder van de dieren zorgt voor voortdurend toezicht bij de dieren.

2.

De houder van de dieren voorziet de dieren van voldoende voer en drinkwater.

3.
De dieren zijn zodanig aangebonden dat ze zich niet kunnen losrukken en in staat zijn om te gaan
liggen en te eten en te drinken.
4.
Het bevestigingsmateriaal bestaat uit een daarvoor bestemd halster van goede kwaliteit en
voorkomt verwondingen bij de dieren.
6.
Dieren die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving worden van het marktterrein
verwijderd of naar de in artikel 6 genoemde plaatsen gebracht.

Overtredingen Europese Transportverordening Nr. 1/200515
Zoals Eyes on Animals voorafgaand aan de Zuidlarens paardenmarkt al heeft betoogd, worden –niet alleen in
Zuidlaren maar dus ook op andere Nederlandse paardenmarkten– diverse bepalingen uit Europese
Transportverordening structureel en op grote schaal genegeerd en er wordt verzuimd hierop te handhaven.
Op basis van onze geconstateerde overtredingen in Zuidlaren gaan wij hierover het gesprek aan met de
NVWA en zullen wij dit aankaarten bij het Ministerie van Economische Zaken en in de Tweede Kamer. Ook in
het recent verschenen Europese rapport over paardenwelzijn en –handel ‘Removing the Blinkers’16 wordt
geconstateerd: ‘De EU-wetgeving wordt vaak op verschillende wijze gehandhaafd binnen de EU. Vooral
‘Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens transport’ en daarmee
samenhangende activiteiten is een bijzonder punt van zorg. Niet alleen voldoen de bepalingen van de
verordening niet aan recent wetenschappelijk inzicht inzake de negatieve gevolgen van het lange
afstandstransport (>8uur) van paardachtigen, er zijn ook grote verschillen in het handhavingsniveau.’
Ook meldt dit EU-rapport dat het in de praktijk van de paardenmarkten onwenselijk en niet-werkbaar is dat
er in de Transportverordening onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende categorieën paarden. Dit
leidt tot het gevaar van verwarring en/of een verschillende interpretatie van de wet, wat ongunstig uit kan
pakken voor het welzijn van paarden. Zo is op een paardenmarkt het onderscheid tussen “als
landbouwhuisdier/slachtdier gehouden eenhoevigen” en “geregistreerde eenhoevigen” niet-functioneel en
niet te controleerbaar. Immers; vóórafgaand aan de deelname aan een paardenmarkt is niet aan te geven of
een paard al dan niet op de paardenmarkt zal worden verkocht voor de slacht en volgens de wet geldt als
„als slachtdieren gehouden paardachtigen”.

1. Overtreding maximumtransportduur (24uur) en van de regel dat paarden om de 8 uur worden gedrenkt
en zo nodig gevoederd worden.

15
16

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:NL:HTML
http://www.worldhorsewelfare.org/Removing-the-Blinkers
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Het feit dat het in Zuidlaren (en andere grote Nederlandse paardenmarkten) de gewoonte is om paarden
na middernacht aan te voeren en dat de paarden tot 19:00 uur op de markt mogen staan, betekent dat de
maximum-transportduur (EU 1/2005, Bijlage I Hoofdstuk V, Art. 1.4.c) bijna standaard wordt
overschreden.
Uit de volgende definities in van de Transportverordening blijkt namelijk dat een paardenmarkt geldt als
een „overlaadplaats” en dat de transportduur van de paarden die aanwezig zijn op de paardenmarkt begint
wanneer zij vertrekken bij hun eigen stal of wei, en pas eindigt op de definitieve plaats van bestemming.
Nadat de paarden 24 uur ‘op transport’ zijn, hebben zij wettelijk recht op 24 uur rust, voer en drinken.
Zie deze definities (Hoofdstuk I, Artikel 2):
j) „transport”: de gehele vervoersoperatie van de plaats van vertrek tot de plaats van bestemming, met
inbegrip van het lossen,het stallen en het laden tijdens tussenstops;
m) „lang transport”: een transport van meer dan 8 uur, gerekend vanaf het tijdstip waarop het eerste dier
van de partij verplaatst wordt;
r) „plaats van vertrek”: de plaats waar het dier voor het eerst in een vervoermiddel geladen wordt (op
voorwaarde dat het daar ten minste gedurende 48 uur voor het vertrek gestald is geweest. Verzamelcentra
die erkend zijn overeenkomstig de communautaire veterinaire wetgeving kunnen evenwel als plaats van
vertrek beschouwd worden, indien: i) de afstand tussen de eerste laadplaats en het verzamelcentrum
minder dan 100 km bedraagt; of ii) de dieren gedurende ten minste zes uur voor het vertrek uit het
verzamelcentrum met voldoende strooisel en drinkwater, indien mogelijk niet aangebonden, gestald zijn
geweest;
s) „plaats van bestemming”: de plaats waar een dier uit een vervoermiddel geladen wordt en: i) gedurende
ten minste 48 uur voor het vertrek gestald wordt; of ii) geslacht wordt;
t) „overlaadplaats”: elke halteplaats tijdens de reis die niet een plaats van bestemming is, met inbegrip van
een plaats waar de dieren, na al dan niet gelost te zijn, op een ander vervoermiddel overgaan;

2. Het feit dat de gemeente Tynaarlo een vergunning voor de paardenmarkt verleent en deze subsidieert
terwijl paarden daar tussen 00:00 – 19:00 (19uur) (mogen) staan, betekent dat er omstandigheden worden
gecreëerd waarbij er grote kans is op overschrijding van de maximum-transporttijd. Deze omstandigheden
leiden vervolgens tot overtreding van de volgende algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren
(Hoofdstuk I, Artikel 3):
Lid a) vooraf zijn alle nodige voorzieningen getroffen om de duur van het transport tot een minimum te
beperken en tijdens het transport in de behoeften van de dieren te voorzien;
En: lid f) het transport wordt zonder oponthoud tot de plaats van bestemming uitgevoerd, en de
omstandigheden voor het welzijn van de dieren worden regelmatig gecontroleerd en naar behoren in stand
gehouden;

3. Niet-naleving van het voorschrift dat paarden op transport >8 uur in individuele standen moeten
worden vervoerd, met uitzondering van moeder en veulen (Bijlage I, Hoofdstuk VI, Art. 1.6)
Wij hebben ’s nachts geen enkele trailer gezien met individuele standen.
4. Het vervoer en de aanwezigheid van een groot deel van de veulens op de markt, betekent in veel
gevallen vermoedelijk een wetsovertreding. Hiervoor is speciale aandacht nodig.
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Voor niet-gespeende veulens gelden strengere (transport)regels: daarmee betekent de aanwezigheid van
deze groep veulens op een paardenmarkt die zo lang duurt een overtreding van de maximumtransporttijd
die voor hen geldt: namelijk 9 uur (Hoofdstuk V, Art. 1.4.a.)
 Veulens moeten minimaal 4 maanden oud zijn voordat zij op transport langer dan 8 uur mogen (Bijlage I,
Hoofdstuk VI, Art. 1.9: )
 Ook moeten veulens gescheiden worden vervoerd van oudere dieren - behalve als het de moeder betreft
(Bijlage I, Hoofdstuk III, Art. 1.12.b.)

5. Het vervoer en de aanwezigheid van een groot deel van de niet-afgerichte paarden op de markt,
betekent in veel gevallen vermoedelijk een wetsovertreding. Ook voor deze groep is speciale aandacht
nodig. Zie:
 Niet-afgerichte paarden mogen geen lange transporten ondergaan (> 8 uur) (Bijlage I, Hoofdstuk VI, Art.
1.9)
 Niet-afgerichte paarden mogen niet in groepen van meer dan vier dieren worden vervoerd. (Bijlage I,
Hoofdstuk III, Art. 2.4)

6. Uit de in ons inspectieverslag beschreven scènes van het uit- en inladen van paarden blijken ook de
volgende overtredingen van de Algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren (Hoofdstuk I, Artikel
3). Dit geldt voor De Holm, de Friezen, Firma Busser.
d) de laad- en losvoorzieningen zijn zodanig ontworpen en geconstrueerd, en worden op zodanige wijze
onderhouden en gebruikt dat de dieren letsel en lijden bespaard blijft en dat hun veiligheid is gegarandeerd;
e) het personeel dat met de dieren omgaat, heeft daarvoor de nodige opleiding of bekwaamheid, naar
gelang van het geval, en voert zijn werkzaamheden uit zonder gebruikmaking van geweld of een methode
die de dieren onnodig angstig maakt of onnodig letsel of leed toebrengt;
g) de dieren beschikken, gelet op hun grootte en op het voorgenomen transport, over voldoende
vloeroppervlak en stahoogte;
h) de dieren krijgen op gezette tijden water, voeder en rust, in kwaliteit en in kwantiteit afgestemd op hun
soort en grootte.

7. Het overgrote deel van de mensen die 3 of meer paarden vervoeren/verhandelen en zich niet melden
voor een NVWA-exportcertificering of de paarden binnen Nederland verhandelt, is vermoedelijk in
overtreding van de eisen uit de Transportwet EU 1/2005, Hoofdstuk II, Artikel 4, Vervoersdocumenten.
Bij vervoer naar een paardenmarkt is sprake van een economische activiteit. Bovendien is zoals het aangehaalde Europese rapport (blz. 17) constateerde: het onderscheid tussen “als landbouwhuisdier gehouden
eenhoevigen” en “geregistreerde eenhoevigen/paardachtigen” 17 niet werkbaar op een paardenmarkt.
Vooraf is niet bekend wat de nieuwe bestemming van het paard is/wie de nieuwe eigenaar wordt.
Volgens de Europese wet moeten handelaren en particulieren die 1 of 2 paarden verhandelen op een
paardenmarkt voldoen aan de Algemene voorwaarden uit Hoofdstuk I, Artikel 3 van de transportwet.
17

Richtlijn 90/427/EEG over handelsverkeer in paardachtigen geeft als definitie voor geregistreerde paardachtigen: paardachtigen die in een
stamboek zijn ingeschreven, dan wel in een stamboek zijn geregistreerd of in aanmerking komen om te worden ingeschreven overeenkomstig de
krachtens artikel 4, lid 2, onder b), vastgestelde voorschriften en die zijn geïdentificeerd middels het in artikel 8, punt 1, bedoelde
identificatiedocument;
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Iedereen die 3 of meer paarden vervoert/verhandelt, moet aan nog meer wettelijke eisen voldoen. Echter:
Eyes on Animals constateert al jaren op alle paardenmarkten, zo ook in Zuidlaren, dat de binnenlandse
paardenhandel slechts bij hoge uitzondering wordt gecontroleerd op de naleving van de EUtransportvoorwaarden. Dit (capaciteits?)probleem van toezichthouding moet worden aangepakt.
Dat betekent dat jaarlijks duizenden paarden samengebracht en verhandeld worden op de Nederlandse
paardenmarkten, waarbij belangrijke gegevens van identiteit van het paard en eigenaar en plaatsen van
vertrek en bestemming volstrekt onbekend blijven, want het vervoersdocument behelst het volgende:
1. Dieren mogen alleen worden vervoerd wanneer in het voertuig documenten met de volgende gegevens
aanwezig zijn: a) de herkomst en de eigenaar; b) plaats van vertrek; c) datum en uur van vertrek; d) plaats
van bestemming; e) verwachte duur van het voorgenomen transport.
2. De vervoerder stelt de in lid 1 bedoelde documenten desgevraagd ter beschikking van de bevoegde
autoriteit.
 Ook moet er worden voldaan aan Technische voorschriften BIJLAGE I (geschiktheid dier, wagen,
laadmethoden).
Met de wetenschap dat er niet gecontroleerd wordt, is het twijfelachtig of mensen die 3 of meer paarden
vervoeren/verhandelen, waarbij de paarden van vertrekpunt tot eindbestemming meer dan 65 km
afleggen, voldoen aan de voorwaarden voor Vervoerders, Hoofdstuk II, Artikel 6. Hier volgen twee
belangrijke:
• De chauffeur moet een getuigschrift hebben van vakbekwaamheid (Hoofdstuk II, Art. 6 en Hoofdstuk III,
Artikel 17)
• De vervoerders laten alleen personeel met dieren omgaan dat een opleiding heeft ontvangen met
betrekking tot de voorschriften van de bijlagen I en II. (Hoofdstuk II, Artikel 6).
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Zie schema uit de Gids Goede Praktijken Paardenhouderij:
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8. Het gebrek aan toezicht en handhaving op dierenwelzijn tijdens het laden en lossen leidt tot de
volgende overtredingen van bepalingen in de Transportwet EU 1/2005 en in de Wet Dieren (Artikel 2.5.
Vervoer van dieren).

Transportwet EU 1/2005, Bijlage 1, Hoofdstuk III, VERVOERMETHODEN, 1. Laden, lossen en
behandeling van de dieren:
VOORZIENINGEN EN PROCEDURES; De voorzieningen voor het laden en lossen, met inbegrip van de vloeren,
moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd, en op zodanige wijze worden onderhouden en gebruikt
Dat:
a) tijdens de verplaatsing van de dieren letsel en lijden worden voorkomen en opwinding en stress tot een
minimum worden beperkt, en dat de veiligheid van de dieren wordt gewaarborgd; zo mogen met name de
vloeren niet glad zijn en moeten er beschuttende zijkanten aanwezig zijn om ontsnappen van de dieren te
voorkomen;
VERVOERMETHODEN 1.6. Tijdens het laden en lossen moet passende verlichting aanwezig zijn.
BEHANDELING 1.8. Het is verboden:
a) de dieren te slaan of te schoppen;
b) op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige wijze druk uit te oefenen dat het de dieren
onnodige pijn of onnodig lijden berokkent;
d) de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te
behandelen dat het hun onnodige pijn of onnodig lijden berokkent;
Bovenstaande mishandelingen werden meerdere keren geconstateerd. Het gebrek aan toezicht tijdens het
lossen en laden en het gebrek aan handhaving van de wet is kwalijk. De NVWA-dierenwelzijnsteams waren
er slechts tussen 06:00-19:00uur. ’s Nachts was de Dierenpolitie onbereikbaar en de Dierenbescherming had
aangekondigd niet aanwezig te zijn. De marktmeester, stewards/BOA’s en aanwezige politie letten niet op
dierenwelzijn.
9. Diverse wettelijke voorschriften voor het (niet-)aanbinden van dieren werden overtreden.
 Dieren die dit niet gewend zijn, mogen niet worden aangebonden. De dieren moeten toegang tot
water hebben. (Bijlage 1, HOOFDSTUK III, 1.10) Markten of verzamelcentra dienen, zo nodig,
voorzieningen te verstrekken voor het aanbinden van de dieren.
 (..) Als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen ouder dan acht maanden moeten tijdens het vervoer
een halster dragen, niet-afgerichte paarden uitgezonderd. (Bijlage 1, HOOFDSTUK III, 1.11)
Wanneer de dieren moeten worden aangebonden, moeten de gebruikte touwen, tuiers of andere middelen
worden gebruikt: b) waarmee de dieren eventueel kunnen gaan liggen, eten en drinken; c) die zo ontworpen
zijn dat ieder risico van wurging of verwonding is uitgesloten, en de dieren snel kunnen worden losgemaakt.
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SCHEIDING. 1.12. De volgende dieren worden gescheiden behandeld en vervoerd:
b) dieren van beduidend verschillende grootte of leeftijd;
f)
dieren die elkaar vijandig gezind zijn;
g)
aangebonden en niet-aangebonden dieren.
1.13. Het bepaalde in punt 1.12, onder a), b), c) en e), is niet van toepassing als de dieren in bij elkaar
passende groepen zijn opgefokt of aan elkaar gewend zijn, als de scheiding leed veroorzaakt of als
vrouwelijke dieren vergezeld gaan van jongen die van hen afhankelijk zijn.
Veulens en onafgerichte dieren – dit was het geval bij de Shetlanders en de Friezen ’s nachts – werden toch
aangebonden. Daar verzetten ze zich tegen en dat leidde zowel tot agressie jegens de dieren als tot voor
omstanders en paarden gevaarlijke situaties. Paarden reageerden vaak ook hun stress op elkaar af door
anderen te bijten of te schoppen.

10. Sommige wagens waren overbeladen. Dat was in ieder geval bij de Holm (Shetlanders) en bij de firma
Busser (duwen om tussenschot dicht te krijgen). Dat zijn overtredingen van de volgende bepalingen:
De ruimte waarover de dieren beschikken voldoet ten minste aan de volgende minima (EU 1/2005
HOOFDSTUK VII, RUIMTE VOOR DE DIEREN): Wegvervoer:
Volwassen paarden
Jonge paarden (6-24 maanden) (voor transporten tot 48 uur)
Jonge paarden (6-24 maanden) (voor transporten van meer dan 48 uur)
Pony's (kleiner dan 144 cm) ( Dus ook Shetlanders de Holm )
Veulens (0-6 maanden)
( Shetlander-veulens De Holm )

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)
1,2 m2 (0,6 × 2 m)
2,4 m2 (1,2 × 2 m)
1 m2 (0,6 × 1,8 m)
1,4 m2 (1 × 1,4 m)

NB: Tijdens lange transporten ( > 8 uur) moeten veulens en jonge paarden kunnen gaan liggen.
Bij de trailer van De Holm zaten 17 Shetlanders, waaronder naar schatting 5 veulens, in een trailer van –
naar schatting : 1,80 x max. 3 meter = 5,4 m₂. Bovenstaande getallen kunnen maximaal 10 % variëren voor
volwassen paarden en pony's, en maximaal 20 % voor jonge paarden en veulens, afhankelijk niet alleen van
het gewicht en de grootte van de paarden, maar ook van hun fysieke conditie, de weersomstandigheden en
de vermoedelijke transporttijd.
 De tussenschotten moeten zodanig zijn geconstrueerd dat zij zo geplaatst kunnen worden dat de
afmetingen van het compartiment op de specifieke eisen en op de soort, de grootte en het aantal van de
dieren zijn afgestemd. (Bijlage I, Hoofdstuk VI, Tussenchotten, 1.8)

11. Tot slot: de omstandigheden in Zuidlaren maken paardenmarkten zoals deze een ideale plek voor de
illegale (export)handel van paarden. Behalve risico’s voor dierenwelzijn, brengt dit mogelijkheden tot
voedselfraude en zelfs risico’s voor de volksgezondheid met zich mee wanneer deze paarden worden
geslacht en in de voedselketen belanden. Vooral in de nachtelijke uren hebben ‘kwaadwillenden’ vrij spel;
Eyes on Animals constateert dat er geen/onvoldoende toezicht was op de dieren en dierenwelzijn.
‘Pottenkijkers’ worden niet gedoogd en bedreigd. Er is niet of nauwelijks controle op wie aanwezig is met
welke paarden. ’s Nachts start de handel al terwijl dit officieel niet mag. Het feit dat de ‘steekproefcontrole’ van de NVWA-vervoersteams maandag 19 oktober van 14-22.00 uur en op dinsdag vanaf 1221.00uur op de toegangswegen rondom de paardenmarkt 15 processen-verbaal voor illegale export
opleverde, geeft te denken. Juist in de donkere periode tussen 22-12.00uur is de pakkans dus nihil te
noemen.
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Eindconclusie Zuidlaren markt 2015
De ‘belofte’ en landelijke primeur dat de gemeente Tynaarlo als vergunning- en subsidieverlener van de
paardenmarkt Zuidlaren aankondigde de handhaving van dierenwelzijn, en daarmee dus ook de handhaving
van de relevante (Europese en landelijke) wetgeving, te gaan borgen en verbeteren met het opstellen van
een Gemeentelijke Verordening blijkt in de praktijk niet te werken. Volgens de Verordening is ‘de door
burgemeester en wethouders aangewezen marktmeester en de overige door hen aangewezen
toezichthouders’ belast met het toezicht op de naleving van bepalingen uit de Verordening, en daarmee ook
het protocol, de eigen huisregels én de wet.
Het helaas duidelijk dat er rondom de paardenmarkt Zuidlaren nu een papieren voorstelling van zaken is
gecreëerd die op geen enkele wijze recht doet of een beeld geeft van hoe het er op de nacht en dag van de
paardenmarkt Zuidlaren daadwerkelijk aan toe gaat. Er heerst volstrekte onwil om dierenwelzijnsregels –
landelijke, Europese en door de gemeente/paardenmarkt zelf op papier gestelde- regels te handhaven. Er
heerst vooral ’s nachts een sfeer van wetteloosheid en intimidatie. Het is zeer kwalijk dat de door het college
van B&W aangestelde marktmeester in de praktijk weigert zijn taak als handhaver van de wet en de mede
door hem opgestelde Verordening uit te voeren. Dit heeft geleid tot zeer onveilige situatie voor dier én
mens.
Ook het feit dat er tot nu toe geen serieus onderzoek lijkt te zijn gedaan naar de bedreigers van de Eyes on
Animals –inspecteurs en ons nog niet is gevraagd het bewijsmateriaal te delen (zie kader hieronder), roept
de vraag op of de gemeente Tynaarlo eigenlijk wel bereid is de wet en de regels (wangedrag heeft
consequenties) te handhaven. Ook de 2 amendementen (pagina 13) die zijn aangenomen om de
Verordening te verbeteren, geven gezien de huidige situatie weinig hoop op werkelijke verbetering.
Gezien de voornoemde lokale omstandigheden en de massale en structurele wetsovertredingen die
plaatsvinden op de paardenmarkt Zuidlaren, zal Eyes on Animals met dit inspectierapport naar de landelijke
overheid stappen. Wij zullen er bij de staatsecretaris op aandringen om paardenmarkten waarbij het
volksfeest in plaats van paardenwelzijn centraal staat te verbieden. Als er gehandeld moet worden in
paarden, dan zou dit volgens Eyes on Animals alleen mogen gebeuren op een locatie die er speciaal op is
ingericht om aan alle paardenwelzijnseisen te voldoen, met goed overheids- en medisch toezicht op een
rustige overdekte locatie en voor een zeer beperkte duur (enkele uren). Er moet vanuit de landelijke
overheid voorwaarden worden gecreëerd waarbij handhaving van de geldende wetgeving op gebied van
dierenwelzijn en transport voorop staat en niét lokaal geregeld wordt. Daartoe zou de Wet Dieren
(Hoofdstuk 2, Dierenmishandeling, Vervoer van Dieren, Handel in Dieren) d.m.v. algemene maatregelen van
bestuur nader moeten worden ingevuld.
De erkenning van de intrinsieke waarde van dieren – paarden – in dit geval is expliciet in de Wet Dieren
vastgelegd (Art. 1.3). Ook is de zorgplicht uitgebreid – deze geldt niet alleen voor de houder van de
dieren. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren,
verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs
behoeven is verzekerd. Verder stelt de Wet Dieren dat 'de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk
geval betekent dat dieren zijn gevrijwaard van: a. dorst, honger en onjuiste voeding; b. fysiek en fysiologisch
ongerief; c. pijn, verwonding en ziektes; d. angst en chronische stress; e. beperking van hun natuurlijk
gedrag; Voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd. Een dorspfeest, waarvan een paardenmarkt
onderdeel is, is volgens Eyes on Animals ‘geen redelijk doel’ om het in de Wet Dieren omschreven en in
ons inspectierapport vastgelegde “ongerief” te moeten verduren.
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De aangifte van bedreiging, wat is er tot dusver mee gedaan?
De politieagent die onze aangifte ’s nachts opnam liet ons weten dat wij de volgende dag
(dinsdag 20 oktober) door de politie worden gebeld om ons in te lichten hoe wij ons
beeldmateriaal konden overdragen als bewijsmateriaal. Ook werd geadviseerd dat wij dan
aanvullende verklaringen konden doen met meer gedetailleerde informatie. Maar Eyes on
Animals is nooit meer gevraagd ons filmmateriaal of aanvullende verklaringen te geven.
(PiepVandaag na herhaaldelijk bellen wel).
Op de persconferentie dinsdagochtend 20 oktober en tegen diverse media liet
burgemeester/korpschef Thijssen weten dat de bedreiging serieus zou worden onderzocht. Op
een e-mail van onze directeur Lesley Moffat naar politiekorpschef/burgemeester Thijssen én een
reminder, hebben wij geen antwoord gekregen.
Op 2 december heeft de officier van justitie van Arrondissementsparket Noord-Nederland (er
staat geen naam bij) een brief gestuurd met daarin bericht: ‘Na bestudering van de zaak heb ik
de volgende beslissing genomen: De zaak tegen de verdachte(n) wordt geseponeerd, hij/zij
zal/zullen niet verder worden vervolgd. Toelichting: uit onderzoek is gebleken dat de heer H. ten
onrechte als verdachte is aangemerkt.’
Eyes on Animals is nooit gevraagd personen aan te wijzen/te identificeren op het aanwezige
filmmateriaal. Wij hebben deze heer H. dan niet aangewezen als verdachte.
Eyes on Animals gaat bezwaar maken tegen seponering van de zaak. En wij zullen de
burgemeester/korpschef Thijssen vragen serieus onderzoek te laten doen.

Contactpersoon inspectierapport: Ingrid Ramaan, ingrid@eyesonanimals.com

pg. 25

Bijlage 1: Verordening op de paardenmarkten gemeente
Tynaarlo 2015
*2015027413*

Zaaknummer:
2015/26646
Referentie:
2
015/27413
Raadsbesluit nr. 8
Betreft: Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2015
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september
2015; gelet op het artikel 149 Gemeentewet,
B E S L U I T:
Vast te stellen de volgende

" Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2015”

Hoofdstuk I

Definities

Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt (mede)verstaan onder:

Dieren

: Paardachtigen (Equus)

Houders
: Eigenaren, houders of hoeders van dieren
Registratielijst Paardenmarkt : Lijst met houders die jaarlijks een gereserveerde plaats toegewezen
krijgen
Geregistreerde houders

: Houders die geregistreerd staan op de registratielijst Paardenmarkten
Zuidlaren

Wangedrag

: Gedrag dat in strijd is met de goede zeden, betamelijkheid en
dierenwelzijn zoals o.a. vastgelegd in het Protocol Welzijn
Paardenmarkten

Hoofdstuk II
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Algemene bepalingen

Artikel 2 Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing op de door burgemeester en wethouders ingestelde
Paardenmarkten in de Gemeente Tynaarlo, zoals onder andere de Voorjaarsmarkt in Zuidlaren en de
Zuidlaardermarkt.

Artikel 3 Paardenmarktterrein
1. De paardenmarkten mogen slechts gehouden worden op het paardenmarktterrein zoals
vastgelegd op de bij deze verordening horende kaart. Op deze kaart zijn aangegeven:
a. de grenzen van de markt;
b. het voorterrein bestemd voor laden en lossen;
c. monsterbanen voorzien van kunstlicht;
d. gereserveerde marktplaatsen bestemd voor geregistreerde houders;
e. vrije marktplaatsen bestemd voor niet geregistreerde houders;
f. keuringsplaatsen;
g. toegangen tot de marktplaats met daarbij afzonderingsplekken.
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bij deze verordening horende kaart aan te passen.

Artikel 4 Diersoorten
Op de markten is alleen handel in dieren toegestaan met uitzondering van de bij of krachtens de wet
verboden dieren.
Hoofdstuk III Inrichting van het Paardenmarktterrein
Artikel 5 Toegangen
Het brengen van dieren naar de marktplaats is slechts toegestaan langs de toegangen die op
de bij deze verordening behorende kaart daartoe zijn aangewezen.

Artikel 6 Afzonderingsplekken
Voor de afzondering van zieke, wrakke en gewonde dieren worden op het voorterrein nabij de toegangen
aanwezige, daartoe bestemde, en op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven
ruimten, aangewezen. Deze dieren worden terstond voor veterinair onderzoek aan een dierenarts
aangeboden en het e.v. behandelingsadvies wordt op gevolgd.
Artikel 7 Keuringsplaatsen
Nabij de toegangen, waar de keuring plaatsvindt, zoals aangegeven op de bij deze verordening
behorende kaart zijn aanwezig:
1. één of meer met de keuring belaste dierenartsen;
2. een ruimte als bedoeld in artikel 6.
Artikel 8 Monsterbanen
Naast het marktterrein zijn monsterbanen ingericht waar de dieren geshowd kunnen worden en die
gebruikt kunnen worden als uitloopmogelijkheid.
Hoofdstuk IV Registratie van houders

Artikel 9 Registratie voor gereserveerde plaatsen
1. Het is verboden op de paardenmarkt zonder registratie gereserveerde plaatsen in te nemen;
2. De marktmeester wijst voorafgaand aan de markt de gereserveerde plaatsen toe aan

geregistreerde houders;
pg. 27

3. Registratie vindt plaats op basis van de beschikbare ruimte op de Paardenmarkt voor de

gereserveerde plaatsen.
Artikel 10 Registratielijst Paardenmarkt Zuidlaren
1. Burgemeester en wethouders hanteren een registratielijst van houders die regulier deelnemen
aan de paardenmarkten.
2. Houders kunnen bij burgemeester en wethouders een aanvraag doen om op de registratielijst
geplaatst te worden.
3. Voor de registratielijst wordt een wachtlijststelsel gehanteerd.
4. Als er ruimte is, op de Paardenmarkt gereserveerde plaatsen, om een nieuwe registratie toe te
kennen, komt daarvoor als eerste in aanmerking de hoogstgeplaatste kandidaat die op de
wachtlijst staat.
Artikel 11 Overschrijven registratie
Wenst een geregistreerde houder niet langer zelf gebruik te maken van de registratie of is hij overleden of
onder curatele gesteld, dan kunnen burgemeester en wethouders op aanvraag van de geregistreerde
houder, zijn erven of zijn curator de registratie overschrijven op naam van een echtgenoot, geregistreerde
partner, kind, medewerker of mede-eigenaar van diens bedrijf.

Artikel 12 De registratie vervalt
Burgemeester en wethouders trekken een registratie in :
1. op verzoek van de geregistreerde houder;
2. twee maanden na het overlijden of onder curatele stelling van de houder, tenzij een
aanvraag tot overschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 11;
3. als de geregistreerde houder niet deelneemt aan de Paardenmarkt Zuidlaren.

3

Hoofdstuk V Het gebruik van het paardenmarktterrein

Artikel 13 Keuringen en behandelingen
1. De houder van de aangevoerde dieren:
a. biedt deze dieren ter keuring aan bij aankomst op de markt en verleent

hierbij de nodige medewerking;
b. voldoet terplekke het verschuldigde marktgeld.
2. De houder van het/de aangevoerde dier(en) is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een
bij of krachtens deze verordening genomen maatregel en de daaruit voortvloeiende veterinaire
behandeling. De kosten hiervan komen ten laste van de houder.

Artikel 14 Toelating tot de paardenmarkt
Op de paardenmarkt mogen slechts dieren worden ingebracht of gehouden waarvan bij een
onmiddellijk tevoren of ter plaatse verrichte veterinaire keuring is gebleken dat tegen toelating
tot de marktplaats geen bezwaren bestaan en er geen sprake is van een grond voor
strafrechtelijke handhaving Wet dieren.

Artikel 15 Aanwezigheid houder; voldoende voer en drinkwater, deugdelijke plaatsing
1. De houder van de dieren zorgt voor voortdurend toezicht bij de dieren.
2. De houder van de dieren voorziet de dieren van voldoende voer en drinkwater.
3. De dieren zijn zodanig aangebonden dat ze zich niet kunnen losrukken en in staat zijn om te gaan
liggen en te eten en te drinken.
4. Het bevestigingsmateriaal bestaat uit een daarvoor bestemd halster van goede kwaliteit
en voorkomt verwondingen bij de dieren.
5. Tijdens het verblijf op de paardenmarkt is de houder verplicht de maatregelen te nemen
die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de dieren in
verband met de weersomstandigheden.
6. Dieren die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving worden van het marktterrein
verwijderd of naar de in artikel 6 genoemde plaatsen gebracht.

Artikel 16 Afvoeren van zieke, wrakke en gewonde dieren
Zieke, wrakke en gewonde dieren en dieren die op grond van de veterinaire keuring of op grond van
strafrechtelijke handhaving Wet dieren niet tot het paardenmarktterrein zijn toegelaten worden tot
het tijdstip van het transport door de houder ondergebracht in de in artikel 6 genoemde ruimten.
Daarbij wordt van het veterinair advies en behandeladvies zoals genoemd in artikel 2 opgevolgd.

Artikel 17 Melding ziekte en sterfgevallen
De houder, die dieren op het paardenmarktterrein aanvoert of anderszins onder zijn hoede heeft,
dient iedere onveilige situatie, ieder ongeval, ieder duidelijk geval van ziekte, ieder dreigend
sterfgeval en ieder sterfgeval dat zich onder de aanwezige dieren voordoet direct te melden aan de
organisatie, de aanwezige dierenarts of de aanwezige inspecteurs van de NVWA.

Artikel 18 Aanvoertijden
1. Tot de marktplaats mogen op de dag van de paardenmarkt slechts dieren worden aangevoerd
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tussen 05.00 uur en 10.30 uur;
2. Het voorgaande lid is niet van toepassing op dieren die op de dag van de

paardenmarkt bij de gereserveerde balies worden aangevoerd tussen 00.00 uur en
04.30 uur;
3. Alle vervoermiddelen ten behoeve van de aanvoer voor de gereserveerde plaatsen dienen de
marktplaats te hebben verlaten voor 0.4.45 uur;
4. De handel in dieren moet om 18.00 uur gestaakt worden;
5. De veemarkt moet om 19.00 uur ontruimd zijn.

Artikel 19 Huiden en vellen
De aanvoer van en de handel in huiden en vellen is op de marktplaats niet toegestaan.

Artikel 20 Marktregels
Elke deelnemende houder krijgt bij aanmelding een brochure met de geldende marktregels.
Hoofdstuk VI
Handhaving

Artikel 21 Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de
door burgemeester en wethouders aangewezen marktmeester en de overige door hen aangewezen
toezichthouders.

Artikel 22 Onmiddellijke verwijdering
Burgemeester en wethouders kunnen een deelnemer aan de paardenmarkt of iemand die hem
bijstaat of vervangt gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen met medeneming van
zijn dieren als deze zich op de markt heeft schuldig gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij
of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.

Artikel 23 Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete
van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Hoofdstuk VII Slotbepalingen
Artikel 24 Intrekking oude verordening
De Verordening op de veemarkten vastgesteld op 19 juni 2001 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 25 Nadere regels
Burgemeesters en wethouders kunnen in Uitvoeringsbesluiten nadere regels van de Verordening op
de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen.
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Artikel 26 Inwerkingtreding en citeertitel
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2015

Citeertitel:
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo
2015

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22
september 2015.

Vries, 22
september 2015

De raad voornoemd,
drs. M.J.F.J. Thijsen,
J.L. de Jong,

voorzitter
griffier

Toelichting
Artikel 26 Evaluatie
Met ingang van 2015 zal de paardenmarkt jaarlijks geëvalueerd worden. Andere partijen worden hierin ook
betrokken. Naar aanleiding van de evaluatie kan de verordening jaarlijks worden aangepast.
Hierbij kunnen gewijzigde bepalingen betreffende de toelating tot de markt en de openingstijden worden
toegevoegd.
Toelating tot de markt (met ingang van 2016)
Elke handelaar moet zich bij aankomst op de markt legitimeren. Bij de ingangscontrole worden chip en
paspoort van elk paard gecontroleerd. Elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur van te
voren inschrijven. Bij de inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort.
Openingstijden van de markt
De duur van de paardenmarkt wordt jaarlijks verkort, waarbij we streven naar een maximale markttijd van
acht uur in 2018.

Bijlage 2: Actieplan Inrichting Paardenmarkt Zuidlaren 2015
Als organisator van de paardenmarkt draagt de gemeente zorg voor een zorgvuldige inrichting en een goed
verloop van de Markt. In 2015 zullen een aantal aanvullende maatregelen worden genomen met speciale
aandacht voor het Dierenwelzijn

I Toezicht

en Handhaving

Uitbreiding toezicht en handhaving
Op de Zuidlaardermarkt zijn een groot aantal toezichthouders en handhavers aanwezig. Deze toezichthouders
hebben allen hun eigen bevoegdheden.
Dit zijn:
Politie
:
Toezichthouder voor openbare orde en Veiligheid. In overleg met de
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NVWA

:

Gemeente

:

Dierenartsen

:

gemeente wordt voldoende capaciteit ingezet.
Toezichthouder Dierenwelzijn Onder NVWA staat geschreven op grond van Wet
dieren en Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De NVWA zet medewerkers
in op grond van hun prioriteiten. Er wordt door deze instantie boetes opgelegd in
geval van handelen in strijd met de Wet Dieren.
Toezichthouder ordelijk verloop van de Paardenmarkt waarvan de omgang met de
dieren een wezenlijk deel van uitmaakt. Wangedrag van handelaren resulteert in
verwijdering van de dieren van deze personen van de markt. De marktmeester staat
de hele dag via portofoon in contact met politie, NVWA en dierenartsen.
Als keuringsinstantie, adviseur en behandelaar ingeschakeld door de gemeente.
Gedurende de aanvoer zijn bij de toegangen dierenartsen aanwezig (1 resp. 2)
Verder is er gedurende de gehele dag een dierenarts aanwezig op het
binnenterrein. De dierenartsen staan via een portofoon voortdurend in contact
met de marktmeester.

Uitbreiding toezichthoudende capaciteit:
Namens de gemeente zijn de hele dag drie (plaatsvervangende) marktmeester(s) aanwezig die geassisteerd
wordt door zes stewards (was gedurende de dag 3-6-4).
De stewards zijn de “verkeersregelaars” van de markt. Zij zijn er ten behoeve van het publiek en de handelaren.
Daarnaast zijn ze de “ogen en oren” van de marktmeester. Met portofoons staan ze voortdurend in contact
met de marktmeester.

Verbeterde regelgeving
De nieuwe Verordening Paardenmarkten gemeente Tynaarlo vormt de basis voor de inrichting van de markt
en de handhaving. Het Protocol Dierenwelzijn is hierbij een toets voor het gedrag van handelaren ten opzichte
van hun dieren op de Paardenmarkt.
De inrichting van de markt is zodanig aangepast dat er goede voorwaarden aanwezig zijn voor een
zorgvuldige en veilige omgang met de dieren.
Er zijn duidelijke regels gesteld over toelating van de dieren en de handelwijze op de markt. (b.v. zorgvuldig
aanbinden; voldoende eten en drinken en tijdig uit laten lopen)
In de verordening is opgenomen dat deelnemers verwijderd kunnen worden in geval van wangedrag.
Handelen in strijd met het Protocol Dierenwelzijn wordt gekwalificeerd als wangedrag.

Verwijderen overtreders
Handelaren die zich niet houden aan de regels in de verordening kunnen onmiddellijk verwijderd worden. Dit
is een vorm van spoedeisende bestuursdwang. Wel dient dit besluit achteraf alsnog officieel bekend gemaakt
te worden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of er sprake is van een (zeer) spoedeisend
geval.
In geval een éénmalig verwijderde handelaar tijdens een volgende markt opnieuw verwijderd moet worden
kan vervolgens een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd. Dit betekent dat het voor deze
handelaar verboden is om op een aantal volgende markten aanwezig te zijn. Dit op straffe van een aanzienlijke
dwangsom.
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Regels duidelijk bekendmaken
Er wordt aan alle deelnemers aan de markt voorafgaand aan de markt een brochure met een uittreksel
van de regels uitgereikt.

Weren van paarden met gecoupeerde staarten
Het huidige Protocol blijft, conform Wet dieren, tot nader orde van kracht. Paarden die een gecoupeerde staart
hebben worden niet toegelaten, met uitzondering van paarden die vóór 1/9/2001 legaal gecoupeerd zijn en paarden
die na 1/9/2001 vanwege een diergeneeskundige noodzaak gecoupeerd zijn. In het laatste geval geldt dat een
diergeneeskundige verklaring moet worden getoond.

Openingstijden van de markt
In verband met het zo zorgvuldig mogelijk verlopen van de aanvoer en keuring van de dieren worden de
aanvoertijden in twee delen onderscheiden.
De geregistreerde ( grotere, reguliere) handelaren moeten tussen 00.00 uur en 05.00 uur de dieren aanvoeren. Deze
handelaren beschikken vaak over grotere aantallen dieren De dierenartsen zijn direct bij het uitladen aanwezig.
De niet- geregistreerde handelaren kunnen vanaf 05.00 uur tot 11.00 uur hun dieren aanvoeren. Er zijn twee
toegangen waarbij ter plaatse de keuring van de dieren door de dierenartsen plaatsvindt. De markt is open van
06:00 – 18:00 uur.
De eindtijden van de markt zullen extra gecommuniceerd worden. Via de brochure; de omroepers en borden op de
markt. Hierop wordt ook extra toegezien.

II

Inrichting van de Paardenmarkt

Water en voer aanwezig
De gemeente zorgt ervoor dat er op centrale punten water aanwezig is en stelt hierbij emmers beschikbaar. Het
ruwvoer wordt door de organisatie verdeeld over de markt zodanig dat bij alle balies voldoende voer aanwezig is.
Door de toezichthouders wordt gecontroleerd of de handelaren daadwerkelijk zorgen voor voortdurende
beschikbaarheid van water en voer voor de dieren.

Goede ondergrond
Er wordt gezorgd voor voldoende strooisel op de marktplaats zodat de dieren niet op een gladde ondergrond
hoeven te staan. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal evt. zand op de wegen worden gestrooid)

Monsterbanen
Er zijn dit jaar drie monsterbanen (i.p.v. 2) waarop de paarden geshowd kunnen worden en kunnen uitlopen. Deze
banen worden ook extra goed verlicht. De handelaren zijn verplicht om minimaal na acht uur stilstaan de dieren
te laten lopen.

Verbetering balies (aanbindplaatsen)
Naast de gebruikelijke “hoge” touwen als aanbindmogelijkheid worden er dit jaar ook op lagere hoogte touwen
gespannen waardoor kleinere dieren beter aangebonden kunnen worden.

Centraal Meldpunt dierenwelzijn
Centraal op de Paardenmarkt is een duidelijk herkenbaar meldpunt voor dierenwelzijn.
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Behandel box en observatie box
Voor de behandeling en observatie van mogelijk zieke of gewonde dieren wordt centraal op de markt een behandel
box en een observatie box geplaatst. De dierenartsen kunnen hier zorgvuldig, veilig en ongestoord hun werk doen
op de markt zelf.

Verzamel box pony’s
Ten behoeve van het veilig “inscharen” van grotere groepen pony’s wordt een verzamel box geplaatst.

Beperking overlast van kermis
Sinds enkele jaren wordt de Grote Brink, die naast de kermis gelegen is niet meer gebruikt voor het opstellen van
dieren. Hierdoor is voor de dieren een betere situatie ontstaan. Dit jaar zal ter plaatse een geluidsscherm worden
geplaatst waardoor de lawaaioverlast nog verder beperkt wordt.
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Hoofdstuk 6:

Brieven bezorgde inwoners

Evaluatie Zuidlaardermarkt 2015

Aan:

Het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo
In afschrift aan de Raadsleden van de gemeente Tynaarlo

Onderwerp:

Evaluatie Zuidlaardermarkt

Zuidlaren, november 2015

Geacht college, geachte raadsleden,

De burgemeester van onze buurgemeente sprak in zijn wekelijkse column van 21 oktober 2015 dat
de gemeente Aa en Hunze behoort tot de eredivisie van Nederland. Hij doelt daarbij op een aantal
punten en voorzieningen waarin zijn gemeente uitblinkt. De gemeente Tynaarlo verkeert volgens ons
in een soortgelijke positie. Doch bij ons is sprake van eredivisie-plus. Geen enkele gemeente in
Nederland kan namelijk wedijveren met onze gemeente waar het gaat om de jaarlijkse paardenmarkt
in oktober in Zuidlaren. Deze markt bestaat zoals bekend al meer dan 800 jaar.
Afgaande op de berichten in de media zal er binnen afzienbare tijd door o.a. de Dierenbescherming
een eind moeten komen aan het voortbestaan van alle paardenmarkten. Reeds jaren, zoals blijkt uit
gesprekken met oud-medewerkers van de voormalige gemeente Zuidlaren, wordt steeds opnieuw
ingezet op misstanden op de markt door de Dierenbescherming.
Zoals bekend is onze gemeente niet doof geweest voor steekhoudende argumenten en zijn diverse
verbeteringen aangebracht met betrekking tot het welzijn van de aangevoerde dieren. In het kader
van die verbeteringen is samenwerking gezocht met de organisaties van de markten in Elst en Hedel.
Diverse keren zijn over en weer bezoeken afgelegd.
Van de markt in Elst is bekend dat deze om 4.00 uur begint en eindigt om 16.00. Verder is de markt
geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De samenwerking tussen de
organisaties heeft geresulteerd in een aantal algemene voorwaarden en verbeteringen die door alle
drie zijn onderschreven. Dit heeft onder meer geleid tot aanstelling en toezicht van meer
dierenartsen.
Op 18 september j.l. is een rapport verschenen van mevrouw Ingrid Ramaan van Eyes on Animals en
de Dierenbescherming waar nogmaals werd gewezen op de zgn. misstanden in Zuidlaren.
Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals heeft volgens de berichten op internet positief
gereageerd op de paardenmarkt in Elst, terwijl daar dezelfde voorwaarden gelden als is Zuidlaren.
Door de gemeenteraad is, wellicht mede op basis van bovengenoemd rapport, een amendement
aangenomen waaruit geconcludeerd kan worden dat onze Zuidlaardermarkt op termijn geen
bestaansrecht meer heeft. Dit werd door een vertegenwoordiger van de Dierenbescherming voor TV
Drenthe nogmaals bevestigd. Hij wees de kijkers op twee zogenaamde misstanden bestaande uit het
opsluiten van pony’s in een hekwerk en een paard dat vermoedelijk bij vervoer kleine schaafwonden
had opgelopen aan beide achterbenen. Hij “vergat” te vermelden dat de dienstdoende dierenarts zijn
fiat had gegeven om datzelfde paard toe te laten tot de markt. De argumenten van Eyes on Animals
zijn ook opgepikt door de redactie van diverse vakbladen.

Hieruit krijgen wij als ervaren paardenliefhebbers en –deskundigen, en eveneens uit de berichtgeving
van de mensen die midden in de paardenwereld staan, de stellige indruk dat bij voorgenoemde
instanties, en dat gedeelte van de gemeenteraad dat het amendement aannam, gesproken kan
worden van onvoldoende realiteitszin.
Bij ieder vergelijkbaar groot evenement met 120.000 bezoekers moet men ons inziens incalculeren
dat incidenten kunnen plaatsvinden. Dit mag echter niet leiden tot beëindiging van die grote
evenementen.
Het plezier van het bezoek en het opsnuiven van ruim 800 jaar cultuur lokt ieder jaar veel bezoekers
en handelaren naar Zuidlaren. De provincie Drenthe heeft besloten om de gemeente Tynaarlo te
benoemen tot culturele gemeente van Drenthe in 2017. In dat kader en voor later kan toch niet
worden voorbij gegaan aan de Zuidlaardermarkt voor 2016 en de volgende jaren.
Een aanmelding voor een plaats op de Werelderfgoedlijst van de Unesco lijkt ons dichterbij te zijn
dan een sterfconstructie voor de markt.
Wat ons betreft moeten de organisaties die zich betrokken voelen bij de Zuidlaardermarkt met elkaar
in gesprek blijven en elkaars standpunten respecteren. Voor polarisatie en uitvergroting van niet
noemenswaardige incidenten mag in de toekomst geen plaats meer zijn.
Wel moet nog aandacht uitgaan naar een meer optimaal beeld betreffende de aanvoer en afgifte van
parkeerkaarten voor expediteurs. Een ander aandachtspunt is de handhaving en controle met
betrekking tot het aantal uren dat een paard, dat thans uitstekend verzorgd wordt, op de markt mag
staan. Op de markt van Elst in 2015, die officieel eindigt om 16.00 uur waren de dieren om 15.00 uur
van de markt afgevoerd. Dus het reguleert zichzelf. Een soepel en niet te formeel beleid zal ook in de
toekomst zijn vruchten afwerpen met betrekking tot de aanvoercijfers.
Met deze toelichting en eventuele punten van verbetering hebben wij een bijdrage willen leveren
aan het langdurig voortbestaan van onze Zuidlaardermarkt.

L.Bolhuis
Js. Boerema
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GEACHT GEMEENTEBESTUUR EN GEMEENTERAAD.

Tear;,

Graag vraag ik, als oud-marktmeester t.a.v. het Zuidlaardermaktgebeuren, uw aandacht voor het
volgende
De gemeentelijke marktcommisie Zuidlaren bestaat, sedert de gemeentelijk fusie tussen Vries,
Eelde en Zuidlaren, niet meer.
Ik heb tijdens mijn periode als marktmeester ervaren dat het bestaan van een dergelijke commissie
van veel betekenis kan zijn. De commissie bestond destijds alleen uit Zuidlaarders die op de een of
andere wijze feeling hadden met het marktgebeuren.
Mede door het feit, dat ook dit jaar weer enige negatieve zaken het marktgebeuren ten laste
werden gelegd die zelfs het bestaan, van een van de grootste evementen op dit gebied, in gevaar
zouden kunnen brengen, geef ik U in overweging wederom een dergelijke commissie in het leven
te roepen en stel mij daarbij het volgende voor:

"COMMISSIE BEHOUD EN ORGANISATIE VAN DE ZUIDLAARDERMARKT"

De commissie zou eventueel kunnen bestaan uit de navolgende DESKUNDIGE leden:
GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
BOND VAN PAARDENHANDELAREN
BOND VAN AMBULANTE HANDELAREN
KERMISBONDE(N)
POLITIE
STICHTING EVENEMENTEN ZUIDLAARDERMARKT
DIERENARTS
(Zo mogelijk ook een vertegenwoordiger van de dierenbescherming

)

TAAK:
ADVISERING EN EVENTUEEL HET DOEN VAN VOORSTELLEN AAN HET GEMEENTEBESTIUR C.Q.DE
GEMEENTERAAD.

*

De voordelen van een dergelijke commissie kunnen zijn:
Deskundigheid vormt een belangrijke factor t.a.v. organisatie en beleid en daarom dient de
commissie uit dergelijke personen te bestaan.
De commissie kan een belangrijk adviesorgaan zijn voor een doelmatig gemeentelijk beleid.
Het kan de onderlinge contacten tussen de belanghebbenden bevorderen
Het kan kostenbesparend werken zonder tekort te doen aan gestelde eisen en wensen.
Het kan zo nodig een bumper zijn t.a.v eventuele opmerkingen van derden.
T.a.v. het stellen van voorwaarden kan doeltreffend worden opgetreden.
Het kan een goede samenwerking met de media bevorderen

VOLDOENDE OVERLEG BEVORDERT ONGETWIJFELD DOELMATIGHEID.

Na de m.i. negatieve benaderingen, ook dit jaar, ondanks de organisatorische ingrepen en
daarmede gepaard gaande investeringen, meende ik als oud-marktmeester (1954-1990), zo vrij te
mogen zijn met dit voorstel te komen en U te verzoeken mijn sugestie mee te nemen bij de
evaluatiebespreking t.a.v. de laatst gehouden markt. Het zal kunnen bijdragen om een van de
oudste gebeuren in ons land , de alom bekende ZUIDLAARDERMARKT, ook nog vele jaren voor ons
nageslacht te behouden.

H.de Kant
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Memo amendement: Verordening op de Paardenmarkten Gemeente Tynaarlo 2015

Op 22 september heeft de gemeenteraad een amendement ingediend met betrekking tot het onderwerp
“Verordening op de Paardenmarkten Gemeente Tynaarlo 2015”. Dit amendement is met een meerderheid in de
raad aangenomen. Het college wil weten wat de gevolgen van dit amendement zijn, hierop wordt in deze memo
nader ingegaan.
De verschillende onderdelen van het amendement worden in deze memo één voor één behandeld.
Aanvulling op verordening:
Toelating tot de markt (met ingang van 2016)
• Elke handelaar moet zich bij aankomst op de markt legitimeren:
Dit is praktisch uitvoerbaar, er moet nog wel gekeken worden hoe het zit met de bevoegdheden in het kader
van de privacy. Daarnaast betekent dit echter een extra inzet van capaciteit bij de ingangen.
Een geschatte berekening van de extra tijd volgt aan het eind van dit onderwerp;
•

Bij de ingangscontrole worden chip en paspoort van elk paard gecontroleerd:
Dit is praktisch uitvoerbaar, ook dit betekent extra inzet tijdens de toegangscontrole. De vraag is echter wat
we hiermee willen bereiken. Het landelijk systeem (Identificatie en registratie (I&R) van vee) rondom de
chips en paspoorten is niet waterdicht. De database met alle gegevens is op dit moment niet up to date
omdat het geen verplichting is om de paspoorten over te schrijven. De vraag die dus gesteld kan worden is,
wat deze handeling toevoegt aan de koppeling van de handelaar met het dier. Het ministerie van Landbouw
is bezig om te kijken hoe dit systeem beter benut kan worden. Mogelijk is het beter om hierop te wachten
voordat deze vorm van toegangscontrole wordt ingevoerd. Een dergelijke controle heeft op dit moment
geen meerwaarde
Ook speelt het veiligheidsaspect een rol de controleurs moeten ervaring hebben met de omgang met
paarden. Maar ook het oponthoud maakt de kans op gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties reëel. Zeker
op de momenten dat er veel paarden ter gelijke tijd worden aangeboden.
Een geschatte berekening van de extra tijd en aanschaf chipreaders etc. volgt aan het eind van dit
onderwerp.

•

Elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur van te voren inschrijven:
Dit is nu ook al deels praktijk, de handelaren die een gereserveerde balie willen gebruiken moeten zich van
te voren aanmelden. Zij betalen nu € 1,70 per m¹ voor deze plek. Per reservering wordt het tarief verhoogd
met € 9,05 promotie/naamsvermelding (bord).
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Uitbreiding naar alle handelaren heeft als gevolg dat er meer administratieve handelingen aan de voorkant
verricht moeten worden. Ook zal er bij de ingang gecontroleerd moeten worden of de handelaren zich
hebben ingeschreven. Het niet of te laat inschrijven betekent dat de betreffende handelaar met het/de
meegebrachte paard(en) de toegang tot de markt wordt geweigerd en weer moet vertrekken. Dit kan leiden
tot discussies en mogelijk gevaarlijke situaties terplekke.
Daarnaast zal er in de aanloop naar de Zuidlaardermarkt in 2016 goed gecommuniceerd moeten worden
dat iedereen verplicht is zich aan te melden. Dit geldt overigens ook voor de overige aanvullingen op de
verordening.
Een geschatte berekening van de extra tijd volgt aan het eind van dit onderwerp.
•

Bij inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort:
Theoretisch en praktisch is dit mogelijk, alleen de praktijk zal lastiger zijn. De te verwachten knelpunten zijn:
o Welk systeem; hoe maken we het zichtbaar welke paarden bij welke handelaren horen;
o Hoe blijft de registratie up to date als de handelaar zijn paard verkoopt en de volgende
eigenaar/handelaar op markt blijft om het paard vervolgens weer door te verkopen.

Het is nu als volgt in de verordening opgenomen:
Toelichting
Toelating tot de markt (met ingang van 2016)
Elke handelaar moet zich bij aankomst op de markt legitimeren. Bij de ingangscontrole worden chip en paspoort
van elk paard gecontroleerd. Elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur van te voren
inschrijven. Bij de inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort.
Kosten:
De kosten zijn een inschatting op basis van de ervaringen van afgelopen jaren en de te verwachten
handelingen rondom het aflezen van de chips. Hierbij gaan we op dit moment uit van een zo optimaal mogelijke
situatie.
Toegangscontrole:
Handelaren

Uitlezen chips
Controleren paspoorten

70 vaste handelaren.
Vrije balies ( exacte aantal totaal onbekend):
schatting 200 - 270 handelaren x ± 3 minuten
± 1800 x ± 1 minuut per chip
± 1800 x ± 2 minuten per dier

13,5 uur
30 uur
60 uur

Totaal: 103,5 uur
Kosten 103,5 x € 15,00 p/u

€ 1.553,00

Verspreid over 20 medewerkers is dit ongeveer 5, 2 uur.( exclusief discussies). Dit kan binnen de huidige
aanvoerperiode, mocht de aanvoerperiode korter worden vraagt dit meer inzet van personeel. Zoals al eerder
aangegeven gaan we er hierbij van uit dat er geen situaties ontstaan met discussies en eventueel ander op
onthoud.
Voor inschrijving handelaren

270 x ± 30 minuten = 135 uur marktmeesters

€ 9.318,00
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Na overleg met de NVWA over de aanbevolen hard-/software:
Chipreader circa € 485,-- per stuk
Daaraan gekoppeld 12 smart phone’s
Twee laptop’s
Extra inzet personeel

12 stuks
(inladen data chipreader) 12 x € 600,00
(registratie handelaar) 2 x € 750,00
20 personen x 6 uur x € 15,00 p/u
Totaal:

€ 5820,00
€ 7200,00
€ 1500,00
€ 1800,00
€ 25.368,00

Totale extra kosten € 27.191,00

Openingstijden van de markt
• De duur van de paardenmarkt wordt jaarlijks verkort waarbij we streven naar een maximale markttijd van
acht uur in 2018:
De vraag is hoe dit in te vullen, de paardenmarkt wordt jaarlijks verkort; hoeveel korter moet de
paardenmarkt dan zijn? In de huidige vorm is dit onderdeel van het amendement niet uitvoerbaar, in de
eerste aanzet van het amendement werd gesproken over het verkorten van de marktduur met een uur tot
maximaal acht uur in 2018, nu is niet helder wat er moet gebeuren, behalve dat de paardenmarkt verkort
moet worden.
Toelichting
Openingstijden van de markt
De duur van de paardenmarkt wordt jaarlijks verkort, waarbij we streven naar een maximale markttijd van
acht uur in 2018.

Jaarlijkse evaluatie (met ingang van 2015)
• De paardenmarkt zal jaarlijks geëvalueerd worden door de gemeente. Andere partijen worden hierin ook
betrokken.
Naar aanleiding van de evaluatie kan de verordening jaarlijks worden aangepast:
Dit was al de praktijk en is nu als volgt in de verordening verankerd:
Artikel 26 Jaarlijkse evaluatie
De paardenmarkt zal jaarlijks geëvalueerd worden. Andere partijen worden hierin ook betrokken. Naar
aanleiding van de evaluatie kan de verordening jaarlijks worden aangepast.
Toelichting
Artikel 26 Evaluatie
Met ingang van 2015 zal de paardenmarkt jaarlijks geëvalueerd worden. Andere partijen worden hierin ook
betrokken. Naar aanleiding van de evaluatie kan de verordening jaarlijks worden aangepast.
Hierbij kunnen gewijzigde bepalingen betreffende de toelating tot de markt en de openingstijden worden
toegevoegd.
Wat we echter niet in de hand hebben is dat andere partijen mee willen werken aan de evaluatie. En dan
met name de Dierenbescherming en Eyes on Animals. Zij zullen hiervoor wel worden uitgenodigd.
Monsterbanen (met ingang van 2015)
• Laten vervallen tekst: in actieplan:
‘De handelaren zijn verplicht om minimaal na acht uur stilstaan de dieren te laten lopen’.
Deze tekst hebben we laten vervallen in het actieplan.
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