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Bij de behandeling van de Begroting 2018 hebben Provinciale Staten motie 743 aangenomen die

ziet op ‘meer ruiters in het groen’. Met het Ruiter- en menpadenplan, dat op 20 februari 2019 is

vastgesteld door Provinciale Staten, is uitvoering gegeven aan deze motie, waarmee de

mogelijkheden voor paardrijden in het buitengebied sterk worden verbeterd. 

Bij het vaststellen van het Ruiter- en menpadenplan door Provinciale Staten en de bespreking

van ambities voor nieuwe ruiter- en menpaden is met Provinciale Staten afgesproken om eerst

een gedegen doelgroepanalyse uit te voeren. Besluitvorming over de financiering van nieuwe

ruiter- en menpaden is overgelaten aan het nieuwe college. 

 

Het Ruiter- en menpadenplan 2019 is opgedeeld in twee fasen. 

 

Fase 1 richt zich op het verbeteren van de bestaande ruiter- en menpaden en het realiseren van

enkele cruciale schakels die de aaneengeslotenheid van de bestaande netwerken verbeteren.

Voor deze ‘opknapbeurt’ hebben Provinciale Staten medio juni 2018 een eenmalig bedrag van €

3,1 mln. beschikbaar gesteld. In 2019 is, door gemeenten en terreinbeheerders, € 1 .35 mln. aan

subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Voor 2020 is het subsidieplafond op nul

gezet, vanwege de oud-voor-nieuw discussie.

 

Fase 2 heeft betrekking op het realiseren van nieuwe ruiter- en menpaden.

Ter voorbereiding op deze fase is, naast het uitvoeren van een doelgroepanalyse, de

ambitiekaart uit het ruiter- en menpadenplan in 2019 verder aangescherpt. De kosten per

kilometer ruiterpad op de verschillende bodemsoorten in Zuid-Holland zijn aangescherpt. Voor

een ruiterpad op een zandige bodem, € 10.000,-/km., voor een ruiterpad op een kleibodem €

20.000,-/km., en voor een ruiterpad op een veenboden € 30.000,-/km.

http://www.zuid-holland.nl
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Met deze brief bieden wij u de Doelgroepanalyse “Ruiters en menners in beeld”, aan. Deze

doelgroepanalyse is toegezegd in februari 2019 en is in kwartaal 3 en 4 in 2019 uitgevoerd.

  

De Doelgroepanalyse geeft een realistisch beeld van de omvang, kenmerken en groeipotentie

van de doelgroep van ruiters/menners en buitenrijders, waaronder leeftijd, sociale klasse en

leefstijlenvoorkeur. Ook worden trends en ontwikkelingen in beeld gebracht binnen de hippische

sector die van belang kunnen zijn voor de doorontwikkeling van de ruiter- en menpaden in Zuid-

Holland.

 

In de Doelgroepanalyse worden drie profielen aanbevolen die centraal staan in de ontwikkeling

van routenetwerken in Zuid-Holland: ontwikkelen van hippische hotspots, ontwikkelen van

regionaal aantrekkelijke gebieden en het faciliteren van paardensporters in hun eigen omgeving.

Er kan logischerwijs synergie ontstaan door, waar mogelijk, verbindingen te leggen tussen de

hotspots, regionaal aantrekkelijke gebieden en paardenstallingen. Dit zal de

gebruiksmogelijkheden van alle ruiters en menners vergroten.

 

Zoals u weet wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de begroting die u volgens

planning ontvangt in maart. In deze herziene begroting worden ook voorstellen opgenomen voor

bijstellingen, te betalen uit intensiveringsgelden of oud-voor-nieuw. In dat kader is bij de

begrotingsbesluitvorming in november 2019 voor een aantal onderwerpen het subsidieplafond op

nul gezet. Omdat het proces voor vaststelling van de begroting nog in gang is, is niet aan te

geven of en zoja hoeveel middelen voor fase 1 en 2 beschikbaar kunnen worden voorgelegd.

U kunt dit desgewenst beoordelen bij de herziene begroting na maart 2020.

Wij stellen u voor de motie 743 als afgedaan te beschouwen.
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