Actieplan Inrichting Paardenmarkt Zuidlaren 2017
Als organisator van de paardenmarkt draagt de gemeente zorg voor een zorgvuldige inrichting en
een goed verloop van de Markt. In 2016 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
gemeente wordt voldoende capaciteit ingezet.
NVWA
:
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.
Gemeente
:
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.
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.
Overige toezichthoudende capaciteit:
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 2017 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 10.30 uur hun dieren aanvoeren. Er is
één toegang tot het marktterrein, waarbij ter plaatse de keuring van de dieren door de dierenartsen
plaatsvindt.
De markt is open van 06:00 – 15:00 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 twee monsterbaan waarop de paarden geshowd kunnen worden en kunnen uitlopen.
De verlichting op deze banen wordt aangepast naar een geschikt verlichtingsniveau voor de dieren.
Balies (aanbindplaatsen)
Er wordt 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 wordt voor de pony’s een
“lagere” touw ter beschikking gesteld.
Centraal Meldpunt dierenwelzijn
De stewards op de Paardenmarkt zijn de centrale meldpunten in het kader van dierenwelzijn. Zij zijn
duidelijk herkenbaar op de Paardenmarkt aanwezig.
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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.
Paarden
Op de paardenmarkt zijn merries met veulens jonger dan één week niet toegestaan. Merries en
hengsten moeten zo veel mogelijk uit elkaar staan en geen vervelende hengsten bij elkaar plaatsen.
Verzamel box pony’s
Ten behoeve van het veilig “inscharen” van grotere groepen pony’s wordt een verzamel box geplaatst.
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