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Meer ruiters in het groen
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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

:

Uit de inventarisatie "Toegankelijkheid natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland" van 7 september
2017 l1J blijkt dat 20o/o van de groengebieden toegankelijk is voor ruiters. ln deze collegeperiode
gebeurt al veel voor ruiterpaden in vergelijking met vorige periodes, maar veel groengebieden zijn nog
niet ontsloten voor ruiters.

-

-

Paarden in opmars zijn in het Nederlandse landschap. 17 miljoen keer per jaar wordt in Nederland een
buitenrit gemaakt op één van de ca. 400.000 paarden die ons land thans rijk is [Fout! Verwijzingsbron

niet gevonden.] en daarnaast is er een toename aan ruitertoerisme. De potentie is nog groter omdat
een belangrijke reden om geen buitenritten te doen, het ontbreken van paden en/of routes is [6].
Er in Zuid-Holland een discrepantie lijkt te zijn tussen vraag en aanbod. ln Zuid-Holland wonen de op
één na meeste ruiters (15%) van alle provincies, terwijl Zuid-Holland met 105 km een zeer beperkt
aanbod aan ruiterpaden heeft. Alleen Groningen heeft minder ruiterpaden dan Zuid-Holland [3] en [4].
Hierdoor zien sommige ruiters zich genoodzaakt om voor hun veiligheid op fiets- en/of wandelpaden te
rijden, wat ten koste van de veiligheid van die groepen kan gaan.

Overwegende dat:

-

Zuid-Holland een belangrijke taak heeft op het gebied van het bieden van recreatieve mogelijkheden [5]
en tevens in het coalitieakkoord is afgesproken dat: "uitgangspunt is dat natuur- en recreatiegebieden
die subsidie van de provincie ontvangen gratis toegankelijk en veilig zijn voor wandelaars, fietsers en
ruiters".

-

Voor fietsers en wandelaars een knooppuntenroutesysteem bestaat wat niet in die vorm voor ruiters
bestaat.

Verzoeken het college

-

Om samen met betrokken partijenl een plan op te stellen om ruiterknooppuntennetwerken in

groengebieden te realiseren en ontbrekende schakels en knelpunten op te lossen, waarbij het
onderhoud vooraf is geregeld.
Met kustgemeenten in gesprek te gaan over een gezamenlijke lijn voor ruiters op het strand in de
zomerperiode (bijvoorbeeld beneden een bepaalde temperatuur zoals in de gemeente Westland).

-

Om te onderzoeken of meldingen van knelpunten door individuele ruiters kunnen worden gemeld via

-

een op te zetten digitaal meldpunt.
Het plan samen met een overzicht van de benodigde, uit de algemene middelen te onttrekken

financiën, te bespreken bij de voorjaarnota in 2018.
En gaan over tot de orde van de dag!

1

Bi.¡voorbeeld landschapstafels, eigenaren/beheerders van groengebieden, belangenorgan¡saties van

ruiters, etc.
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Toegankelijkheid natuur- en

ieden in Zuid-Holland, 7 september 2017

Visie Paard en Landschap - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; juli 2006
http://www.heerlijkbuiten.nl/media/recreatie zuidholland/org/documents/bestuur/groenalliantie%20mhl17 .01_-_bijlage_-_rapportage_haalbaarheidsonderzoek_ruiterroute_krimpenerwaard.pdf,
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Het grote paardensportonderzoek 2015

https://www.knhs.nl/nieuwsl20l7 loproep-aan-politiek-voor-meer-sport-en-gezonde-leefstijl-inregeerakkoord/, laatst opgevraagd oktober 201 7
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http://edepot.wur.nl/10962, laatst opgevraagd oktober 2017
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