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ADVIES
1.

De Venrayse kermis 2020 te organiseren op het parkeerterrein van de Wetteling en een gedeelte van de
Zuidsingel, met inachtneming van de adviezen van de hulpdiensten, met toepassing van de regels en
richtlijnen zoals deze gelden in het kader van de coronacrisis;

2.

Veiligheidsregio Limburg-Noord te betrekken bij de besluitvorming inzake de evenementenvergunning;

3.

De te verwachten minderopbrengsten van de Venrayse kermis en het verlies dat daardoor ontstaat op het
budget Kermis Centrum (KP 65615) verantwoorden bij de 2e berap 2020.
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Samenvatting
Op 24 juni 2020 heeft het kabinet uitgesproken dat kermissen weer georganiseerd mogen worden, met
inachtneming van de anderhalvemeter-regel met behulp van door de branche opgestelde protocollen,
danwel afwegingskaders van het RIVM.
Alsnog een kermis organiseren
Hierop is de bestuurlijke wens uitgesproken om alsnog een Venrayse kermis te organiseren. De jaarlijkse
kermis in Venray betreft een mix van kermis en horeca. Attracties en horeca zitten dicht op elkaar, met
op diverse locaties overkappingen en feesttenten. Daardoor is de anderhalvemeter-regel niet
handhaafbaar en de kermis onveilig. Immers, ter voorkoming van een tweede uitbraak, dienen de
maatregelen volgens het kabinet strikt nageleefd te worden. Hierdoor is het idee ontstaan om de kermis
eenmalig op een meer “geïsoleerde” locatie te houden, die afgehekt kan worden en daardoor beheersbaar
is qua aantallen bezoekers.
Ontwerp / locatie
De kermismeester heeft hierop een ontwerp gemaakt. Vrijdag 3 juli is dit uitvoerig besproken met de
adviseurs van de hulpdiensten. De kermis is gesitueerd op het parkeerterrein bij de Wetteling en op de
Zuidsingel, tussen rotonde Leunseweg en rotonde Langstraat. Het terrein is weergegeven in de bijlage. In
dit ontwerp kunnen alle 68 attracties / standplaatsen die normaliter op de kermis zouden staan, geplaatst
worden. De adviseurs stonden positief in de plannen en concept-beheersmaatregelen, maar kunnen pas
definitief adviseren als alles uitgewerkt is in het veiligheids- en beveiligingsplan.
Afstemming met exploitanten/bonden
Er is verdeeldheid onder de kermisexploitanten over deze locatie. Tevens is gekeken naar de mogelijkheid
om ook het Raadhuisplein in gebruik te nemen (voor sec een kinderkermis), echter de exploitanten
hebben aangeven daar niet te willen staan. Omdat de huidige opzet door de locatie en beheersbaarheid
de enige reële optie is, zijn de kermisbonden gevraagd om te laten weten of zij instemmen met dit
alternatief. Omwille de tijd is de deadline op maandag 6 juli 09.00 uur gezet. Op het moment van
schrijven van deze collegenota is nog niet bekend wat de kermisbonden zullen besluiten.
Om de kermis tot een succes te maken, is het van groot belang dat alle kermisexploitanten solidair zijn
en ook daadwerkelijk komen. Blijven bepaalde “trekkers” weg, wordt het succes en daarmee de
verdiensten voor de overige exploitanten beperkter.

Beoogd resultaat
In het belang van de inwoners van Venray en de kermisondernemers, een beperkte kermis organiseren
die voldoet aan de veiligheidseisen in deze crisistijd.

Argumenten
1.1 en 2.1 Het organiseren van kermissen is vanaf 1 juli weer toegestaan
Door de versoepelingen is het organiseren van kermissen weer geoorloofd. Om te kunnen voldoen aan de
verplichtingen van het kabinet inzake de anderhalvemeter-regel is het plan bij de Wetteling ontwikkeld.
3.1 Afstemming met de voorzitter van de Veiligheidsregio is vereist
Een deel van de bevoegdheden van de burgemeester is in geval van crises gedelegeerd aan de voorzitter
van de veiligheidsregio, bij Limburg-Noord is dit Antoin Scholten. De voorzitter stelt vanuit zijn rol de
noodverordening vast op aanwijzing van de minister. In de noodverordening staan geboden, verboden en
voorschriften genoemd waaronder evenementen vanaf 1 juli zijn toegestaan. Venray is hieraan gebonden.
Bestuurlijke goedkeur c.q. afstemming over dit onderwerp is daarom vereist.
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Risico’s
Zie kanttekeningen en financiële gevolgen.

Kanttekeningen
1.1 Er kan een grotere toestroom van bezoekers zijn dan voorzien
Doordat geen concurrerende evenementen zijn begin augustus en het vakantietijd is, verwachten wij een
grote toestroom van bezoekers. Deze wordt gereguleerd (telsysteem bij in- en uitgang) en indien de
opkomst te hoog blijkt, wordt hierover gecommuniceerd (“het is te druk, kom later terug”).
1.2 Anderhalvemeter-regel is lastig haalbaar en handhaafbaar
We zien bij de horeca dat het handhaven op de anderhalvemeter-regel zeer moeilijk blijkt. Als organisator
van de kermis(sen) dient gemeente Venray haar verantwoordelijkheid te nemen en er alles aan te doen
om die regel te handhaven. Overigens geldt de regel niet voor 18-minners. Deze zullen polsbandjes
uitgereikt krijgen. Met behulp van inzet van beveiliging, hanteren van duidelijke huisregels op de kermis,
toepassen van crowdcontrol, afhekken van het terrein, tellen van het aantal bezoekers tot een vooraf
bepaald maximum en het weergeven van looprichtingen wordt getracht de veiligheid maximaal te
waarborgen.
1.3 De effecten op het centrum zijn lastig te voorspellen
De geplande locatie is weliswaar 600 meter uit het centrum, niettemin verwachten wij significante
effecten op het centrum. Tot op zekere hoogte is dit gunstig (aanloop voor horeca en winkels), maar de
druk kan ook te groot worden. In overleg met beveiliging en politie zullen we in het veiligheidsplan
hiervoor beheersmaatregelen uitwerken. Tevens dient een communicatieplan te worden gemaakt (met
looprichtingen).
1.4
Zeer korte voorbereidingstijd
Het kermisteam staat onder grote druk om alle werkzaamheden die normaliter in een tijdsbestek van
ruim een half jaar verricht worden, in vier weken te verrichten. Hierdoor zal de voorbereiding minder
zorgvuldig zijn dan gebruikelijk en komen andere werkzaamheden stil te liggen doordat drie medewerkers
fulltime aan de kermisplannen moeten werken. Prioriteit wordt gelegd bij het uitwerken van alle te
implementeren extra veiligheidsmaatregelen.
1.5
Er is een afbreukrisico
Als gevolg van corona kan het zijn dat de kermis alsnog niet door kan gaan of tussentijds moet sluiten.
We zien dat er in het buitenland meer uitbraken zijn dan ooit. We dienen ons er aldus van bewust te zijn
dat ook in Nederland de komende weken na een uitbraak weer beperkingen kunnen volgen. Ook andere
gevolgen van corona waardoor de veiligheid in het gedrang komt - zoals een enorme plotselinge toename
van bezoekers - kan het gevolg hebben dat de kermis tussentijds moet sluiten.
1.6 Er zijn werkzaamheden bij de Wetteling
Momenteel vinden renovatiewerkzaamheden plaats aan de atletiekbaan. Dit is bekend bij de
kermismeester. We zullen in goed onderling overleg moeten bekijken in hoeverre dat de kermis met de
werkzaamheden interfereert. Door de tijdsdruk hebben wij dit punt nog niet voldoende kunnen
onderzoeken.

Communicatie
Doordat kermisexploitanten en horecaondernemers gekend zijn in de plannen, is een en ander reeds
‘uitgelekt’. Peel en Maas Venray heeft hierover reeds een publicatie geplaatst. In overleg met team
communicatie zal er een persbericht worden opgesteld en worden omwonenden op de hoogte gebracht
over de details van de plannen.
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Financiële gevolgen
Ook hier geldt het voorbehoud dat door de tijdsdruk waarbinnen invulling gegeven moet worden aan de
bestuurlijke wens om de kermis te organiseren, er geen zorgvuldige analyse gemaakt kon worden van de
kosten voor het organiseren van de kermis.
Met de wens om de kermis te organiseren zijn de nodige kosten gemoeid. We trachten dit zoveel mogelijk
binnen de bestaande budgetten te houden. De tijd ontbreekt echter om vooraf in kaart te brengen wat de
exacte meerkosten weer te geven als gevolg van de maatregelen die getroffen dienen te worden.
Daarnaast kan er schade ontstaan als de kermis door moet gaan ten koste van de werkzaamheden aan
de atletiekbaan.
We houden er ook rekening mee dat een aantal kermisondernemers geen pacht kan betalen of verzoeken
om een lagere pachtsom, nu op een andere locatie een kermis wordt gedraaid met een maximering op
het aantal bezoekers. Dit zal zijn weerslag hebben op de omzetten van de ondernemers.
De lagere pachtinkomsten in combinatie met hogere kosten (en eventuele meerkosten als de
werkzaamheden aan de atletiekbaan vertragen) zijn nu nog niet goed in te schatten. Wij verwachten dat
het budget kermis centrum is niet toereikend is.
Bij de 2e berap 2020 zal dit, samen met andere dan bekende gevolgen van de Corona-crisis, verantwoord
worden naar de raad.

Personele/organisatorische gevolgen
Het organiseren van de kermis in zo’n korte tijd legt veel extra druk op het team vergunningverleners.
Hierdoor is afgesproken dat er tijdelijk extra hulp komt in de uitvoering van vergunningszaken
(evenementen) van een beleidsmedewerker van team VTH.

Juridische gevolgen
De kermis wordt juridisch mogelijk gemaakt door de evenementenvergunning. Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken en een voorlopige voorziening vragen bij de rechter. Dat betekent dat de
vergunning, eens verleend, geschorst kan worden als belanghebbenden geschaad zijn in hun belang en
het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen. Er wordt zo goed als het kan specifiek aandacht besteed
aan de belangen van omwonenden om de overlast tot een minimum te beperken.

Rechtmatigheid
Team VTH toetst of de voorgenomen opzet conform noodverordening is. Alle kermissen worden zoals
gebruikelijk via een evenementenvergunning toegekend na inhoudelijke toetsing / akkoord van
hulpdiensten.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
Na besluitvorming in het college zal de kermis verder worden voorbereid. Zodra het door de hulpdiensten
goedgekeurde veiligheids- beveiligingsplan er ligt, zal de concept-vergunning ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de voorzitter van de veiligheidsregio.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
N.v.t.
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Naslagwerk
N.v.t.
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Bijlage: beoogde locatie kermisterrein
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Bijlage: oppervlakteberekening van het beoogde kermisterrein. Het oppervlak bedraagt 2,2 hectare, met
links en rechts een optionele uitbreiding van bij elkaar 0,6 hectare.

