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Bijlagen

In uw vergadering van 8 november 2017 is de begroting voor 2018 vastgesteld. Onderdeel 

daarvan was het vaststellen van motie 743. In deze motie wordt aan Gedeputeerde Staten 

verzocht een plan op te stellen voor een ruiterknooppuntennetwerk. Bijgaand vindt u het 

behandelvoorstel voor deze motie. Hierbij wordt ingegaan op de inhoud van de motie, het beoogd 

eindproduct, het proces en de planning.  

Inhoud van de motie

De motie 743 omvat: 

 samen met betrokken partijen een plan opstellen 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 

 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 voorjaartsnota in 2018. 

Beoogd eindproduct

Voorstel is om toe te werken naar een integraal ‘plan ruiterpaden Zuid-Holland ’ dat ten minste de 

volgende onderdelen bevat:

a) Inzicht in de huidige situatie van ruiterpaden in Zuid-Holland;

b) Voorstel voor de aanleg van een ruiterknooppuntennetwerk inclusief benodigde 

investeringskosten. Dit netwerk is gericht op het verbeteren en uitbreiden van ruiterroutes in 

Zuid-holland, waarmee tevens ontbrekende schakels en knelpunten worden opgelost;

c) Voorstel voor beheer van dit netwerk (organisatie, financiering);
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d) Uitkomst van het gesprek met kustgemeenten over het bepalen van 1 lijn voor ruiters op het 

strand. Er wordt ook inzicht gegeven in de benodigde vervolgstappen om een en ander te 

effectueren;  

e) Inzicht in de haalbaarheid en consequenties van een digitaal meldpunt voor het doen van 

meldingen;

f) Procesverantwoording.

Proces 

Het ‘plan ruiterpaden Zuid-Holland’ maakt onderdeel uit van de ‘Health Check recreatieve 

routenetwerken’. Deze Health Check is breder dan alleen de ruiterpaden en richt zich óók op 

bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes en recreatief gebruik van vaarwegen. De Health Check wordt 

uitgevoerd in de periode februari tm juni 2018. Bij de uitvoering van deze Health Check is sprake 

van een directe betrokkenheid van diverse externe stakeholders, waaronder vertegenwoordigers 

van ruiters, terreinbeherende organisaties en natuur- en recreatieschappen. Hiervoor is een 

aparte klankbordgroep opgericht. Aan Provinciale Staten is reeds aangekondigd (brief van 9-11-

17 met onderwerp Vragen Provinciale Staten over toegankelijkheid groengebieden) dat de Health 

Check in juni 2018 wordt afgerond. De onderdelen die verband houden met het ‘plan ruiterpaden 

Zuid-Holland’ worden enkele weken eerder opgeleverd om zo een gelijktijdige behandeling met 

de voorjaarsnota 2018 mogelijk te maken. 

Planning

Dit behandelvoorstel gaat uit van behandeling voorjaarsnota 2018 op 27 juni 2018 in Provinciale 

Staten. Het ‘plan ruiterpaden Zuid-Holland’ wordt op 5 juni 2018 aangeleverd bij de Statengriffie. 

De Statencommissie Duurzame Ontwikkeling kan het plan agenderen in haar vergadering van 13 

juni 2018. Provinciale Staten vergaderen aansluitend op 27 juni 2018. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

.
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