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Inleiding
Wij kijken ook dit jaar weer terug op een mooie Zuidlaardermarkt en zijn tevreden over de markt als
geheel.. De Zuidlaardermarkt kenmerkte zich dit jaar door het mooie weer en goede omstandigheden voor
het houden van de markt. Tegen het eind van de markt sloeg het weer om en was de markt sneller
voorbij
Dit jaar is de paardenmarkt voor het eerst op een ander deel in het dorp gehouden en wel tussen de
Zuiderstraat en het Achterom. Hiervoor is met name gekozen om een duidelijker scheiding te krijgen
tussen de kermis, de warenmarkt en de paardenmarkt. Waarbij het uitgangspunt is dat wat we doen beter
moet zijn voor het dierenwelzijn van de paarden.
De aanvoer van paarden was dit jaar weer hoger als vorig jaar en de prijzen waren goed.
Daarnaast was er dit jaar weer voor het eerst in Zuidlaren als onderdeel van de markt een kleine
“landbouwbeurs”. Dit onderdeel was een goede aanvulling op de markt en is zeker voor herhaling vatbaar.
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Samenvatting
Op 28 juni 2016 heeft de raad, de verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2016
vastgesteld, met het vaststellen van deze verordening heeft de raad opnieuw de wens uitgesproken om
de markten in het algemeen en de Zuidlaardermarkt in het bijzonder jaarlijks te evalueren.
Werkwijze.
Vanuit verschillende disciplines is de Zuidlaardermarkt geëvalueerd en vastgelegd op papier. Deze
disciplines zijn:
Veiligheid, Handhaving en Organisatie, Politie, EHBO, Brandweer en Communicatie. Ook leverden Eyes
on Animals en een raadsfractie hun evaluatie met advies over de markt aan.
Het zijn verslagen waarin kritisch en open is gekeken vanuit de diverse disciplines in belang van een
goede en lerende organisatie, maar ook naar de 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. De herfstvakantie zorgde
voor een druk bezochte Zuidlaardermarkt.
Door het verplaatsen van de paardenmarkt ontstond er ruimte om de warenmarkt verder uit te breiden,
naar een warenmarkt met een totale lengte van 4,3 kilometer. Ook ontstond er ruimte om op de brink
tussen de Marktstraat en de Brink Z.Z. een eerste aanzet te maken voor een “Landbouwshow”.
De aanvoer van dieren was ten opzichte van 2015 iets meer, waarbij de verkoop prijzen ook goed waren.
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.
Tijdens de evaluatie 2015 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 moesten hier op worden aangepast. Dit alles is
gerealiseerd in 2016. De naastgelegen ’t Achterom werd intensief als monsterbaan gebruikt. Einde markt
en gelijktijdig ook de koffietenten gesteld op 16:00 uur. De markt was omstreeks 17:00 uur totaal
verlaten.
De kermisexploitanten krijgen van meerdere disciplines een compliment voor het ’s nachts stil zetten van
de attracties, ten gunste van de paarden.
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. De looppaden zijn
daarnaast op de markt en kermis op bepaalde momenten hier en daar te smal voor de bezoekersstromen.
Ook moet er aandacht zijn voor de routes van gevaarlijke stoffen door het dorp tijdens de festiviteiten.
Mogelijk dat hier in een eerder stadium een omleidingsroute voor gemaakt kan worden.
Paardenmarkt
In de weken voor de Zuidlaardermarkt zijn er een aantal overleggen geweest met de handelaren en
transporteurs over de veranderingen en de aanvoerroutes. Hier hebben ongeveer 80 handelaren en
transporteurs gebruik van gemaakt
Aanvoer:
De aanvoer van de paardenmarkt verliep rustiger als voorgaande jaren, dit kwam met name omdat er
maar één ingang was waarlangs de paarden en de handelaren naar binnen konden. Dit maakte het voor
de veeartsen ook gemakkelijker om de paarden te inspecteren.
De raad heeft met het vaststellen van de verordening vastgesteld dat er nog geen toegangscontrole zou
zijn bij de toelating tot de markt. Gezien de ontwikkelingen rondom de regelgeving lijkt het goed om dit
toch verder op te pakken en uit te werken. Ook lijkt het goed om te kijken naar de aanvoer routing van de
vrachtauto’s.
Lichten
De verlichting is aangepast en voldoet aan de behoefte voor zowel de paarden als de handelaren en
gebruikers van de markt.
Oppervlakte markt
Het was voor het eerst dat de markt op deze locatie gehouden is. In het algemeen is dit een prima locatie
om de markt te houden, echter het terrein was wat aan de krappe kant. Voor de komende markt lijkt het
wenselijk om ook het aangrenzende terrein, waar nu de vrachtauto’s staan te gebruiken voor de
paardenmarkt. Er moet dan wel een oplossing gezocht worden voor het parkeren van alle vrachtauto’s.
mogelijk kan dit langs de Emmalaan in combinatie met de parkteerplaats bij het zwembad Aqualaren.
Met name het tweede deel van de markt na de middag gaf zorgen rondom de aantallen bezoekers op de
markt en de aanwezige dieren. Met het vergroten van het marktoppervlakte wordt er ook meer ruimte
geboden aan zowel de bezoekers als de dieren.
Verzorging
Er was voldoende water en voer voor de dieren, het voer was goed verspreid tussen de touwen en
ruimschoots beschikbaar. Of er voldoende water door de verzorgers is verstrekt, daar zijn de meningen
over verdeeld. Het blijft noodzakelijk om de handelaren en verzorgers er op te wijzen om de dieren ook
van voldoende water te voorzien.
Wat betreft het aanbinden van de dieren zal gekeken worden of er een duidelijk verschil in de balies moet
komen voor grote dieren en kleine dieren. Hierdoor kan volstaan worden met het gebruik van 1 touw.
Speeltoestellen
Midden op het marktterrein is nog een speeltuin aanwezig, hoewel deze goed afgeschermd was is het
gezien de veiligheid van de bezoekers en dieren de vraag of deze tijdens de markt moet blijven staan.
Geadviseerd wordt om voor de komende markt te kijken of deze toestellen verwijderd kunnen worden.
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Mensenmassa
Zoals al gememoreerd onder het kopje oppervlakte markt, werd met name na de middag de markt heel
druk bezocht. Het was er zelfs zo druk dat de veiligheid mogelijk in het geding kwam. Om dit te
voorkomen zijn terplekke de tourniquets verwijderd en een aantal hekken verplaats zodat de bezoekers
gemakkelijker het marktterrein konden verlaten.
Voor de komende markt wordt geadviseerd om de aanliggende brink ook te gaan gebruiken als
marktterrein. Ook wordt geadviseerd om meer ruimte te laten tussen de balies, zodat er meer ruimte
ontstaat voor de dieren en de bezoekers.
Standplaatsen consumptiekramen
Door het verplaatsen van de paardenmarkt is er ruimte ontstaan om de warenmarkt ook een stuk te
vergroten. De warenmarkt is vergroot naar een lengte van bijna 4,3 kilometer en was goed gevuld, ook de
zogenaamde meelopers hebben bijna allemaal een plek kunnen krijgen. Dit waren er dit jaar circa 30.
Er waren geen klachten over de standplaatsen en de markt is in zijn geheel een groot succes geweest.
Kermis
Ook over de kermis zijn geen klachten of meldingen binnen gekomen. De opbouw is rustig verlopen en er
was een gevarieerd aanbod van verschillende attracties.
Daarnaast was er een afwisselend programma verzorgd door SEZ, wat in combinatie met de
herfstvakantie en het goede weer een mooie aanvulling is op de kermis en de Zuidlaardermarkt.
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Aanbevelingen
Hoewel er heel veel goed ging op de Zuidlaardermarkt 2016 worden er voor de Zuidlaardermarkt van
2017 de volgende aanbevelingen gedaan:
1.

3.
4.

5.

6.

Vergroot het terrein van de paardenmarkt met de brink gelegen tussen het Achterom, de
Zuiderakkers en de Zuiderstraat. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de paarden, de
handelaren en het publiek wat de markt bezoekt;
De speelvoorziening op de paardenmarkt verwijderen;
De duur van de paardenmarkt verkorten tot 15:00 uur en het marktterrein leeg om 17:00 uur,
hiermee heeft onze markt dezelfde eind tijd als de overige grote paardenmarkten in Hedel en Elst.
Daarnaast is het beter voor het dierenwelzijn;
Slechts een enkel touw bevestigen aan de palen, zodat de paarden en pony’s niet verstrikt
kunnen raken in de touwen. Op verzoek van de respectievelijke houder kan een lager touw
worden aangebracht ten behoeve van de pony’s; .
Na gaan denken over een vorm van een in en uitslagregister. Hiermee zijn de paarden en de
houders aan elkaar te linken.
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Hoofdstuk 1:

Evaluatie (assistent)Marktmeester(s)

Evaluatie Zuidlaardermarkt 2016

1. Kermis 2016





De op- en afbouw is relaxed verlopen, mede vanwege het feit dat veel exploitanten al vroeg in
Zuidlaren arriveerden. De pachtsommen zijn zonder uitzonderingen via de bank geïnd;
Vooral wederom een zeer aansprekende randprogramma van de SEZ, zeer gunstig weer in
combinatie met de herfstvakantie en heeft het imago van de Zuidlaardermarkt kermis zeer goed
gedaan;
Voor het komend seizoen moet er een keuze gemaakt worden tussen het actief in den lande
werven van spectaculaire attracties tegen lagere pachtsommen of de standaard verpachting om
hieruit de maximale inkomsten te genereren.

2. Paardenmarkt en export
















De export is wederom van groot economisch belang gebleken, want via dit station worden
jaarlijks steeds meer vrachten geregistreerd;
De nieuwe paardenmarktlocatie is door alle medewerkers/dierenartsen/de NVWA en de
handelaren/transporteur als zeer prettig en overzichtelijk ervaren;
Het nieuwe terrein had de capaciteit om maximaal 1350 paarden/pony’s te bergen;
De nachtaanvoer is relaxed verlopen en ruim binnen de gestelde periode gerealiseerd;
Het geselecteerd toelaten van publiek gedurende de nachtlossing is als zeer aangenaam
ervaren;
De bedoeling om de publieksstroom op de paardenmarkt te voorkomen, door het plaatsen van
tourniquets/bouwhekken en waarschuwing spandoeken , heeft niet geheel het gewenste resultaat
opgeleverd. Daar valt dus weinig aan te sturen. Menig persoon met een rollator, ouders met jonge
kinderen in wandelwagens aldaar gesignaleerd;
Twee dieren werden afgekeurd en van de markt laten verwijderen, alsmede ook een wilde hengst;
Het potentieel stewards en dierenartsen stond in evenredigheid met de opgedragen taak;
Een afvaardiging uit de paardenhandel en transporteurs zal ook bij de evaluatie worden
betrokken;
Op basis van de zienswijze “Paardenmarkten in Nederland” van de Raad voor
Dierenaangelegenheden zal voor 2017 een draaiboek voor de dierenartsen en de stewards
worden gecomponeerd met een uitwerking van de dierparameters en de omgevingsparameters;
De stewards zullen dan hierin nader geschoold door een dierenarts, waaraan een certificaat is
verbonden;
Ieder dierenarts zal met ingang van 2017 in de vorm van een dagrapport zijn/haar bevindingen
rapporteren ten behoeve van de evaluatie voor het bevoegd gezag;
In een vooruitblik op de komende Zuidlaardermarkten zou het wenselijk zijn het totale gebied van
de Zuiderbrink aan te wijzen als paardenmarkt.
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3. Warenmarkt
Evaluatie (assistent)marktmeester en sectorcontroleurs

















Als proef dit jaar het aanmelden via de website van de Zuidlaardermarkt laten verlopen. Hiermee
werd een veel grotere doelgroep bereikt. De verwerkingstijd is daarmee behoorlijk verkort en aan
de hand van een daaraan gekoppelde referentienummer ook sluitend. De webmaster is doende
dit systeem te koppelen aan XL, zodat het verwerken nog vlotter verloopt;
Het digitaal aanmelden via onze website moet voor de toekomst het kostbaar adverteren in de
vakbladen overbodig maken;
Ruim dertig personen op de wachtlijst moeten teleurstellen met een afwijzing;
Voor TIC werkte dit bovengenoemde systeem ook beter;
Het is handig gebleken om de laatste twee weken voor de markt te werken op locatie. Vanuit het
marktkantoor kan ik inloggen in het computersysteem van Tynaarlo. Ik kan dan mails/telefoon
beantwoorden, de administratie van de warenmarkt bijhouden, mensen te woord staan in het
marktkantoor en ook werkzaamheden voor toezicht en handhaving blijven doen. Daardoor is het
mogelijk geweest alle vragen/mails over de Zuidlaardermarkt te beantwoorden en handelaren
bijvoorbeeld een plattegrond te mailen;
De verdeling van werkzaamheden blijkt heel efficiënt: marktmeester de paardenmarkt + assistent
marktmeester op de paardenmarkt, assistent marktmeester op de kermis en export en een
assistent marktmeester op de warenmarkt;
Er waren weinig afzeggingen, mede in verband met het mooie weer;
Er waren veel meelopers, deze konden grotendeels geplaatst worden;
Er waren bijna geen klachten over een slechte standplaats. De markthandelaren waren tevreden.
Goede handel;
Geen klachten gehad van bezoekers, wel veel complimenten over de gezelligheid op de markt;
Er was een gevarieerd aanbod van waren op de markt, niet teveel van één branche;
De sectorcontroleurs waren allemaal ervaren medewerkers die bekend zijn met de sector waarin
ze werken, dat werkt heel prettig. Ze hebben van tevoren de indeling van de sector verkend;
Er wordt nog vaak naar de marktmeester gevraagd als het om de warenmarkt gaat, men moet er
kennelijk aan wennen dat zaken/vragen rondom de warenmarkt aan een ander gesteld kunnen
worden;
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4. Landbouwshow



Ondanks de lichte twijfel vooraf bij verschillende deelnemers is dat nu omgeslagen in een
overtuigende voortzetting. Uiteindelijk hebben 12 bedrijven mee gedaan aan de
landbouwshow.;
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5. Veiligheid, Toezicht en Handhaving:
Evaluatie (assistent)marktmeester, toezichthouders







Er is op diverse dagen en tijdstippen een schouw geweest. Ik heb de schouw twee keer
bijgewoond, vanuit mijn rol in de marktorganisatie en vanuit toezicht en handhaving. Het was
nuttig om te zien hoe zaken in de praktijk erbij staan. Er werden geen onregelmatigheden
geconstateerd. Wel aandacht voor de locatie van de podiumwagen op maandagavond. De
huidige locatie is krap en onhandig in verband met een hekje.
Bij de café De Zwarte Kat verwachtte ik een tap buiten. Dat is niet toegestaan. Alvast een
vooraankondiging van een last onder dwangsom gemaakt. Op vrijdag heb ik de exploitant
persoonlijk gesproken en hem erop gewezen dat er geen tap buiten mag worden geplaatst. Hij
zou dat niet doen. Daarnaast hebben alle horeca ondernemers een informatieve brief gehad over
de spelregels rondom de Zuidlaardermarkt en de handhaving daarvan. Voor controle van de
drank- en horeca en eindtijden feesttent waren twee boa’s ingehuurd. Zij hebben op diverse
dagen en tijdstippen gecontroleerd. Wij hadden steeds afstemming over de controles in het
marktkantoor. Voor de Zwarte Kat was op maandagavond wel een tap neergezet. De boa’s
hebben de exploitant hierop aangesproken, met de vooraankondiging gedreigd en de tap is
weggehaald. Verder diverse controles door o.a. brandweer, bouw- en woningtoezicht en GGD
conform het handhavingsplan dat ik had opgesteld.
Er komt nog een evaluatie over het proces rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving
(intern) en een Multi overleg met externen
Ik heb maar één klacht ontvangen over het geluidsniveau in de feesttent. Daarnaast vond ik zelf
het geluidsniveau van de podiumwagen op maandag veel te hard. Dit is echter niet objectief
gemeten.

6. Verkeer:




Ondanks de vele bebording en alternatieve routes die aangegeven waren, reden er nog een groot
aantal vrachtauto’s door tot aan de afzetting. Dit leidde tot overlast en gevaarlijke situatie, met
name omdat de vrachtauto’s niet meer terug konden en omgeleid moesten worden via de
Brinkstraat.
Tijdens de Zuidlaardermarkt zelf werd er een alcoholcontrole gehouden, wat tot veel
opstoppingen leidde bij het vertrekkende publiek. Met name de handelaren konden Zuidlaren
moeilijk verlaten.
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Hoofdstuk 2

Evaluatie team Veiligheid

Evaluatiedocument Zuidlaardermarkt
Team Veiligheid

07-12-2016
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Evaluatieverslag Cameratoezicht (JenS-Security)
Aandachtspunten 22-11-2016:
 De commando-truck is door alle hulpdiensten als erg positief bevallen.
 De gekozen (6) cameraposities waren in orde. Zie bijgevoegd plaatje + camera bij de kermis
(brink zuidzijde)








Stel een gastenlijst voor de commandopost op; afgelopen jaar kwamen veel onverwachte gasten
kijken op drukke momenten. Erg storend
De coördinator van verkeer moet een plek krijgen in de commando-post. De connectie Veiligheid
& verkeer is essentieel.
Wellicht een optie om op bepaalde plekken tekstkarren te plaatsen om de bezoekers te
informeren.
De paardenmarkt moet anders ingedeeld worden. Tourniquetjes zijn gevaarlijk en hinderlijk, de
hekken moeten open kunnen (dus niet vast gebeugeld worden). Ook het oppervlakte van de
paardenmarkt moet aanzienlijk groter. Wellicht werken met toegangscontrole?
De wegwijzering (nooduitgang, toiletten) moeten beter zichtbaar geplaatst worden.
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Evaluatieverslag hulpdiensten
Aandachtspunten 01-12-2016
1. Evaluatieverslag 2015
 Er was net als vorig jaar een bushalte voor de brandweerkazerne geplaatst. Actie: Er zijn
geen klachten over binnen gekomen maar dit is voor volgend jaar een punt om aan te passen.


De lage hekjes bij pets place zijn ook dit jaar niet weggehaald. Actie: Volgend jaar oplossing
voor vinden.

2. Vergunningverlening
 Sommige stukken werden laat aangeleverd. Actie: Volgend jaar worden de stukken eerder
aangeleverd zodat er ook eerder overleg gepland kan worden met de hulpdiensten.

3. Organisatie
 In het veiligheidsplan is het niet duidelijk wie wat doet in geval van de beschreven scenario's.
Vooral de rol van de organisatie staat er niet duidelijk in. Actie: In gesprek met elkaar en
daarna verder uitwerken.


Aandacht voor de indeling van de paardenmarkt. De nieuwe opzet met hekken om de markt
behoeft nog verbetering. Het was op sommige momenten te druk en vluchtroutes waren niet
duidelijk. Een optie is deurbeleid. Actie: In gesprek en uitwerken.



Het beveiligingsbedrijf was niet goed voorbereid en het contact met het CP liep zeer slecht.
Actie: Betere organisatie van en afspraken met het beveiligingsbedrijf voor volgend jaar.
Daarnaast moeten ze plaatsnemen in het CP.



De organisatie was slecht te bereiken voor het CP. Actie: Organisatie moet altijd bereikbaar
zijn voor CP. Uitzoeken hoe dit voor volgend jaar georganiseerd kan worden.



De sleutel van de slagboom bij de PBH moet eerder in bezit zijn van de
gemeente/hulpdiensten.



De coördinator van Step werd gemist in het CP. Actie: Volgend jaar in CP aansluiten.



De telefonie van de EHBO en politie liep niet goed. Actie: Volgend jaar beter organiseren
zodat hier geen problemen ontstaan.



Telefonie: vaste lijnen in draaiboek. Aantal nummers niet operationeel. Geen mogelijkheid om
te testen. Actie 2017



Aangepaste afsluiting (Stationsweg en Brink ZO) meerwaarde gebleken voor alle
hulpdiensten.



Voor 2017 aandachtspunt N34 doorstroming rotonde
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4. Openbare orde en Veiligheid
 Het coördinatieplan kan nog duidelijker. Actie: Volgend jaar kwaliteitsslag maken.
 Er waren in de nacht veel wildplassers. Er waren ook veel toiletten dicht ’s nachts. Actie:
overleg hoe volgend jaar aanpakken.


De camerabeelden zijn al na een paar dagen verwijderd. Actie: Voor volgend jaar opletten
zodat we de beelden kunnen gebruiken als we dit willen.

5. Controle Post
 Er liepen veel mensen in en uit de CP. Dit was soms erg chaotisch. Actie: Volgend jaar
duidelijkere afspraken wie wel en wie niet in de CP komt.
 De frequentie van en de personen die aansluiten bij de gezamenlijke overleggen is een
aandachtspunt. Actie: In het draaiboek duidelijkheid over wie er wanneer bij zit.

NB. Volgend jaar komen er weer overzichtskaartjes.
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Hoofdstuk 3:

Evaluatie Communicatie

Zuidlaardermarkt 2016
Team Communicatie
4 januari 2017

Draaiboek
Complimenten voor de uitwerking. Het draaiboek biedt voldoende detailinformatie en is hierdoor goed
werkbaar. Prima balans tussen datgene wat vastligt en dat waar we moeten improviseren en verwacht
wordt dat we maatwerk leveren. Er zaten geen hiaten in.

Voorafgaand aan de marktdag
Augustus || Persbijeenkomst over nieuwe locatie paardenmarkt
Dit was een goed moment om de pers mee te nemen in de casuïstiek en ze te laten zien voor welke
dilemma’s de gemeente staat en de afwegingen en keuzes die we maken. De bijeenkomst leverde in de
verschillende lokale en regionale media een verzorgd en genuanceerd beeld op van datgene waar we
mee bezig zijn.
Enkele journalisten zijn na die tijd nog op afspraak bij de opbouw van de paardenmarkt geweest. Achteraf
bezien was het goed geweest om, in aanvulling op de persbijeenkomst, alle journalisten die daar bij waren
wederom uit te nodigen op het moment dat de paardenmarkt was ingericht. Eventueel in combinatie met
de rondleiding voor de raadsleden. In 2017 gaan we de pers hiervoor uitnodigen.
September || Uitnodigingen genodigden opening en ontbijt
De uitnodigingen zijn op een laat moment verstuurd. Dat komt omdat de agenda van de betrokken
bestuurder zó vol zat, dat voor de praktische afstemming zoals locatie en programma geen tijd was.
Daarom zijn álle voorbereidingen voor de opening, het ontbijt en de persbijeenkomst ambtelijk getroffen
door team Communicatie.
Oktober || Bijeenkomst raadsleden en handelaren, rondleiding over het marktterein
Het was goed om de raadsleden uit te nodigen op het ingerichte markterrein. Hier hebben zij zich zélf een
beeld kunnen vormen bij de maatregelen die de gemeente treft om de veiligheid en het dierenwelzijn te
verbeteren.
Oktober || Informatie over publieksonderzoek
Informatie van het onderzoeksbureau over de meting van het aantal bezoekers, hun afkomst en gedrag
kwam te laat om er van tevoren breed over te communiceren. De deadlines voor de verschillende
marktkranten waren al verstreken.

Zuidlaardermarkt: nacht en dag
Team Communicatie op stoom
Van 02:30 uur tot 17:00 uur waren er steeds twee medewerkers van team Communicatie aanwezig om
een liveblog bij te houden en om social media te monitoren. Daarnaast waren er twee medewerkers van
Communicatie aanwezig om de opening, rondgang, het ontbijt en de persbijeenkomst te begeleiden. Ten
slotte was er één communicatieadviseur aanwezig als vliegende keep die het reguliere werk oppakte dat
niet gerelateerd was aan de Zuidlaardermarkt. Er was een rooster opgesteld, zodat de ‘dienst’ verdeeld
werd. Dit was een goed werkbaar rooster en mensen draaiden een verantwoord aantal uren. Van te voren
hadden we wel wat zorgen over de nacht, maar er was geen gevoel van onveiligheid bij de collega’s die ’s
nachts op pad gingen om informatie te verzamelen.
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Ervaringen liveblog en online media monitoring
De meerwaarde van het blog is dat je de eigen kanalen meer inzet voor berichtgeving. Media kunnen hier
elementen uit overnemen, of er naar doorverwijzen. Het blog is bijgehouden op tynaarlo.nl en
zuidlaardermarkt.eu. Vanuit de verschillende social mediakanalen die de gemeente tot zijn beschikking
heeft, is steeds doorverwezen naar het blog. Op social media zijn deze berichten regelmatig gedeeld en
op die manier verder verspreid. Gedurende de nacht en de dag is er vanuit het perspectief van onder
andere de hulpverleners, marktkooplui, dierenartsen en bezoekers bericht op het liveblog.
Met de aanschaf van Obi4Wan hebben we nu het gereedschap in huis om efficiënt en doelmatig te
analyseren wat er op online (social) media wordt gepubliceerd. Hier richten we de webcare op in.
Gedurende de nacht en de dag zijn er vragen van bezoekers beantwoord, die uiteenlopen van ‘waar kan
ik geld pinnen’ tot ‘er is hier een wespennest, doe er iets aan’. In dat laatste geval was het nest binnen
een uur door een specialistisch bedrijf verwijderd. Een mooi voorbeeld van de meerwaarde die online
monitoring door het team Communicatie biedt, in combinatie met korte lijntjes naar de uitvoerende
diensten.
Het liveblog en de webcare bieden in onze ogen een absolute meerwaarde. Dit gaan we in 2017 weer
doen. Enkele dagen voor de markt beginnen we met het weblog, zodat we ook kunnen berichten over de
opbouw en de voorbereidingen. Daarnaast gaan we van te voren onderwerpen bedenken om tijdens de
Zuidlaardermarkt over te schrijven. Ook gaan we het blog aankondigen op onze website en de
gemeentepagina.
De Zuidlaardermarkt is een evenement met een grote naamsbekendheid en er wordt veel over bericht. Op
basis van de gegevens van het online media monitoringsysteem heeft de Zuidlaardermarkt een totale PRwaarde van ongeveer 200.000 euro opgeleverd.
Kantoorruimte team Communicatie en aanwezige faciliteiten
Voor het eerst hadden we kantoorruimte in het marktkantoor. De kantoorruimte voldeed goed. Mooie
locatie, centraal op de markt en goed te bereiken.
Technische ondersteuning vanuit ICT was belangrijk. Gedurende de nacht en overdag was er een
medewerker beschikbaar om te assisteren. Met name de netwerkverbinding vormde een uitdaging. Deze
bleek niet heel stabiel.
Een belangrijk punt van aandacht is dat het kantoor waarin we zaten af en toe gezien werd als
verzamelplaats, of als plek om even te zitten of rond te hangen. Temeer ook omdat de omroepinstallatie
van Tolner er stond. Hierdoor was het op momenten moeilijk om rustig te kunnen werken, zonder afgeleid
te worden. Die spullen moeten een andere plek krijgen en het kantoor moet uitsluitend als kantoor
gebruikt worden.
Opening van de markt en het ontbijt
De ontvangst van genodigden in de Hof van Zuidlaren was goed verzorgd. De route naar het centrum was
goed te doen, de Harmonie had een flink tempo.
De aanwezigheid van beveiligers is goed bevallen. Ook goed dat ze meegingen tijdens de rondgang met
de gasten. Wel opvallend dat beveiligers niet bekend waren in Zuidlaren.
De burgemeester had tijdens de rondgang een te hoog tempo en week af van de route (liep over de
stoep in plaats van tussen de kramen). Volgend jaar gaat iemand van team Communicatie duidelijk
herkenbaar voorop om de rondgang te begeleiden.
Het ontbijt voor genodigden was voor het eerst (sinds de Sprookjeshof in andere handen kwam) in de Hof
van Zuidlaren. Dit was goed georganiseerd.
Parkeerruimte voor genodigden bij Hof van Zuidlaren: deze ruimte was niet op tijd open, waardoor
genodigden moesten parkeren op het terrein van de Hof zelf; dit was de parkeerwachten niet voldoende
duidelijk, waardoor sommige genodigden niet wisten waar ze moesten parkeren.
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Persbijeenkomst
Niet prettig dat de marktmeester erg laat kwam. Dat is eigenlijk al jaren een gegeven. Daarnaast kwam de
politie helemaal niet opdagen, en daar hadden we geen bericht van gekregen. Hoe gemoedelijk de sfeer
ook mag zijn, een persconferentie moet op tijd beginnen en je kunt niet zomaar wegblijven. In 2017 willen
we dat alle sprekers 10 minuten van te voren binnen zijn.
Tijdens de persbijeenkomst zaten dus alleen de burgemeester en de marktmeester achter de tafel. De
marktmeester had een kort verhaal over aantallen paarden en kramen. Nieuw dit jaar was dat de
interviews na de persbijeenkomst in een aparte ruimte werden gegeven. Dat beviel goed, omdat het nu in
alle rust kon plaatsvinden en niet in het rumoer van de volle zaal. Dit alles werd door team Communicatie
begeleid.
De dierenarts ging tijdens de persbijeenkomst vooral in op de problemen, zoals bijvoorbeeld hengsten
naast ruinen en merries, waardoor onrust ontstond. Vanzelfsprekend is het altijd goed om transparant te
zijn en ook de zaken te benoemen die minder positief zijn. Toch verraste zijn insteek ons enigszins. In het
contact eerder op de dag was de dierenarts namelijk zeer positief. Tijdens de persbijeenkomst hebben we
geconcludeerd dat dat aandachtspunten zijn die tijdens de evaluatie uitgebreid aan bod komen en waar
we volgend jaar een oplossing voor moeten zoeken. Het kan immers altijd beter, en je moet niet blijven
stilstaan.
De burgemeester was op een aantal vaste momenten -die we van te voren hadden doorgegevenbeschikbaar voor de pers. En omdat het bestuurssecretariaat de burgemeester had vrij gepland kon het
ook op verzoek. Die planning verliep via de communicatieadviseur.
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Hoofdstuk 4:

Ingekomen brieven

Christen Unie Tynaarlo
1/2
Evaluatie paardenmarkt 2016
Door: Henny van den Born, fractievoorzitter ChristenUnie Tynaarlo,
Bezocht de Zuidlaardermarkt 2016 op 18 oktober van ongeveer 04.00 – 13.00 uur.
a. Aanvoer:
De aanvoer was georganiseerd. Veeartsen konden hun werk rustig doen. Keuring houdt in: een visuele
inspectie en bij twijfel een nader onderzoek. Zie verder de rapportage van de dierenartsen, daar niets aan
toe te voegen.
Enkele handelaren merkten op dat het uitladen van de paarden op de staat voor een aantal dieren een
probleem was, het leidde tot glijpartijen, vooral bij een paar jongere dieren. Zij geven er de voorkeur aan
om op grond tussen de bomen uit te laden.
Aanbeveling 1. Andere opmerking was dat de rijrichting van de trucks niet logisch was, ik kan daar zo
niets van zeggen, maar het lijkt goed daar volgend jaar over te overleggen.
b. Licht
Het groene licht is een stuk beter dan vorig jaar, minder fel en verblindend. Ook veeartsen gaven aan hun
werk goed te kunnen doen. Mooi dat dit zo is opgepakt,
c. Ruimte
De locatie is hier een stuk rustiger, en de markt is er compacter door gekomen. Handelaren moeten wel
wennen aan de nieuwe plek, vroeger kon men ze haast blindelings vinden op hun vaste stek. Maar je
hoeft hier niet zo lang te zoeken.
De markt is wel te krap. De ruimten tussen de balies laat te weinig ruimte voor publiek en handel. Er is te
weinig ruimte om een dier makkelijk uit de rij te halen om te tonen, laat staan er tussen het publiek door
mee naar de monsterbaan te lopen.
Er was veel publiek, dat in alle rust de markt bezocht. Duidelijk is dat liefhebbers en nieuwsgierigen door
elkaar lopen. Zeker bij de ingang ontstonden onveilige situaties, evenals bij de plaatsen waar er een hek
voor speeltoestellen of pony’s in de loop stond. Publiek moest te dicht langs de achterkant van de
paarden lopen. Een man die daarop een trap kreeg, reageerde door het dier een paar stokslagen te
geven. Was te ver weg om aan te kunnen spreken. Dit was te voorkomen geweest. Omdat er ook veel
onrustige dieren waren is ruimte echt nodig. Er zijn meer mensen die een trap kregen. Als je dan ouders
met kinderen in een buggy ziet lopen, worden handelaren terecht nerveus.
Aanbeveling 2. De speeltoestellen of tijdelijk weghalen (gelijk onderhoud plegen), of ze in de rij opnemen.
Aanbeveling 3. Meer ruimte laten tussen de balies. Dit betekent waarschijnlijk dat een extra stuk brink
moet worden gebruikt en de parkeerplek verplaatst (zie ook boven).
Tynaarlo
2/2
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d. Hekken
Tijdens de aanvoer zijn de hekken nuttig. Tijdens de markt houden ze mogelijk stiekeme handelaren
tegen, maar ze vormen ook een veiligheidsrisico voor het publiek. Als er iets gebeurt zit je opgesloten. De
draaihekjes zorgden ook voor onnodig oponthoud.
De hekken langs de Zuiderstraat bij de synagoge zorgden voor een wegversmalling, waardoor het weer
dringen werd, terwijl hier de paarden afgevoerd. Deze hekken leken overbodig.
Aanbeveling 4: Maak meer en ruimere openingen in het hekwerk na het openen van de markt. Eventueel
met wat stewards in de buurt.
e. Ondergrond
Zowel dierenarts als enkele handelaren waarschuwden voor het risico van modderpoelen bij regenachtig
weer.
De bomen leveren schaduw bij zon, en beschutting bij regen, al blijft het wel doordruppelen na de bui.
Aanbeveling 5: Er zijn een paar beruchte stukken op deze brink wat betreft wateroverlast. Zorg dat daar
geen paarden komen te staan.
f. Locatie:
Het terrein van de PBH levert voordelen voor wat betreft ondergrond en logistiek. Exportdeel is makkelijk
te bereiken. Er is echter totaal geen beschutting voor zon of regen/wind. Verder worden paarden- en
warenmarkt sterk gescheiden, wat afdoet aan de aantrekkingskracht van de markt. Al zou de warenmarkt
verplaatst kunnen worden, het is de vraag of het er beter van wordt. Het lijkt me geen goed idee.
g. Aanbinden, voer water
Dieren stonden deels aangebonden in een dubbele rij, met ruimte ertussen om voer neer te leggen en
water te kunnen geven. Enige punt was dat hier ook publiek tussendoor liep.
Een ander deel stond van beide zijden aan een enkele rij touw gebonden. De laatste dieren waren
onrustiger, ze stonden met de hoofden dicht bij elkaar, dus konden makkelijk bijten en elkaar dwarszitten.
Water geven was hier ook lastiger. Verder was het touw er niet altijd tegen bestand.
Ook dit jaar stonden de dieren aangebonden aan dubbel touw. Ook dit jaar leidde dit tot verward raken in
de touwen, met paniek en kans op verwondingen en verstikking. Een handelaar had het onderste touw
verwijderd, wat mij betreft terecht.
Voer en water was er voldoende en ik heb gezien dat dieren water kregen. Dit was geen probleem.
Over de onrust bij de jonge hengsten e.d. is de dierenarts al duidelijk geweest.
Aanbeveling 6: Maak voor het aanbinden dubbele rijen van enkel touw. Dit zal meer rust geven en maakt
de dieren makkelijker benaderbaar. Het zichtbare nadeel en risico van touwen op twee hoogtes is
aanmerkelijk, de enkele pony die wil gaan liggen weegt daar niet tegen op.
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Hoofdstuk 5:

Rapportage Eyes on Animals

Het complete rapport van Eyes on Animals is op genomen in de bijlage. In de evaluatie zijn alleen de
conclusies van de rapportage opgenomen.
CONCLUSIE
Zoals de staatssecretaris n.a.v. ons Zuidlaren-rapport 2015 in januari 2016 heeft beaamd: op
paardenmarkten die onderdeel uitmaken van een dorpsfeest met kermis, braderieën, mensenmassa’s en
geluidshinder, worden paarden –“zonder redelijk doel” - blootgesteld aan stress en ernstige
welzijnsrisico’s. De gemeente Tynaarlo zal moeten kiezen: een volksfeest en een paardenmarkt zijn niet
te combineren zonder dat dierenwelzijn daaronder lijdt. Indien zij een paardenmarkt wil blijven houden,
dan moet zij dierenwelzijn op nummer-één zetten en een fors aantal maatregelen nemen. De verplaatsing
en omheining van de paardenmarkt is slechts een mogelijk begin!
Het idee van een Gemeentelijke Verordening Paardenmarkt, die in 2015 is ingevoerd, is goed, maar hierin
ontbreken allerlei essentiële maatregelen die het dierenwelzijn en de wetshandhaving zouden verbeteren.
Aangenomen amendementen om registratie van handelaren, controles op chip en paspoort en
substantiële inkorting van de marktduur zijn (nog??) niet uitgevoerd.
Indien Tynaarlo een paardenmarkt wil behouden, dan zal zij moeten komen tot een kleinschalige
paardenmarkt, die in omvang beheersbaar is zodat aan alle wettelijke eisen wordt Uitbreiding
toezichthoudende capaciteit: Namens de gemeente zijn de hele dag drie (plaatsvervangende)
marktmeester(s) aanwezig, die geassisteerd worden door zes stewards. 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.
Indien Tynaarlo een paardenmarkt wil behouden, dan zal zij moeten komen tot een kleinschalige
paardenmarkt, die in omvang beheersbaar is zodat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.
Eyes on Animals is verheugd dat de staatssecretaris heeft gezegd dat export niet meer vanaf
paardenmarkten maar alleen vanaf erkende verzamelcentra zou mogen plaatsvinden. Wij gaan ervan uit
en blijven erop aandringen dat dit in 2017 écht gaat gelden. Daarmee zal het aantal aangevoerde paarden
op Zuidlaren, en z’n concurrenten, naar verwachting dalen. Eyes on Animals roept Tynaarlo op om dit te
benutten als een kans om met andere paardenmarkten in Nederland te gaan concurreren op kwaliteit van
dierenwelzijn en niet op kwantiteit van paarden.
Eyes on Animals vindt dat op een paardenmarkt alleen mensen horen te komen die daadwerkelijk serieus
overwegen een paard te kopen. Paarden zijn géén publieksattractie. Dit kan bijvoorbeeld bewerkstelligd
worden door het paardenmarktterrein volledig te scheiden van het ‘evenement’ en entree te heffen.
Daarnaast is zoals gezegd een forse inkorting van de marktduur (de totale tijd dat een paard in Zuidlaren
aanwezig is) cruciaal (gezien de wettelijke status van paardenmarkt als ”overlaadplaats”).
Wat betreft het toezicht op dierenwelzijn nog een opmerking. Behalve dat alleen dierenbeschermers (en
journalisten) zich wél moesten aanmelden, mochten wij alléén duidelijk herkenbaar over de markt ’s
nachts. De marktorganisatie gaf ons hiervoor gele reflecterende hesjes met “GAST” erop. Daardoor was
het onmogelijk om onopgemerkt de “normale” gang van zaken te observeren; iedereen zag ons van verre
aankomen. Het was ons snel duidelijk, dat handelaren daardoor meteen goed door hadden wie wij waren.
Men ziet ons al van verre aankomen. Dat is voor ons als dierenwelzijnsorganisatie niet zo handig. Na 5
uur ’s ochtends hebben wij daarom ook onze hesjes uitgetrokken, wat ons commentaar opleverde van
eigenaren/handelaren dat ‘men ons nu niet meer kon zien lopen…..’
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Hoewel wij bereid zijn te geloven dat de Zuidlaardermarkt zich heeft ingespannen om het welzijn van de
dieren te verbeteren, kunnen wij in de praktijk niet anders concluderen dat het onvoldoende geslaagd is.
De stappen die genomen zijn om het welzijn te bevorderen, zijn onvoldoende en onvolledig. Er is maar
één duidelijk conclusie mogelijk: folkloristische paardenmarkten zoals deze, waarbij vermaak en handel in
dieren worden gecombineerd, zijn niet diervriendelijk te maken en dus niet meer van deze tijd.
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Bijlagen
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