B en W Adviesnota
Onderwerp

Venrayse kermis 2020

Zaaknummer

--

Teammanager

Gea Denissen

B & W datum

16 juli 2020

Afdeling/Team

Concern

Naam steller

Winand van der Kooij

Portefeuillehouder

Jan Loonen

Openbaarheid

Deze adviesnota is openbaar

Na informeren betrokkenen.
Openbaar op 16 juli 2020 na 15.00 uur

Bevoegd orgaan

B&W

ADVIES
1.

Definitief besluiten dat de Venrayse kermis 2020 op het Wettelingterrein niet doorgaat.

2.

Een kinderkermis met zo’n tien attracties voor de doelgroep kinderen t/m 14 jaar te organiseren op het
Gouden Leeuwplein en een klein gedeelte op het Schouwburgplein.
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Samenvatting
Op 6 juli 2020 heeft het college besloten om de Venrayse kermis 2020 te organiseren op het
parkeerterrein van de Wetteling en een gedeelte van de Zuidsingel, mits aan een aantal cruciale
randvoorwaarden kon worden voldaan. Inmiddels is gebleken dat binnen de kaders van de
coronamaatregelen het onmogelijk is om de veiligheid en de gezondheid van de grote aantallen
verwachte bezoekers en van de medewerkers voldoende te borgen. Bovendien zouden de kosten voor de
gemeente en dus de gemeenschap onverantwoord hoog zijn.
Aangezien het college er veel belang aan hecht om juist in deze periode zowel voor inwoners als voor de
ondernemers een bijdrage te leveren aan welzijn en welvaart, wordt dit jaar wel een kleinere
kinderkermis georganiseerd. Deze kermis met 10 attracties en een doelgroep van tot en met 14 jaar
heeft een geheel ander veiligheidsprofiel en is afgestemd en akkoord bevonden door de
veiligheidsdiensten (zie bijlage 1: verslag Multi-overleg veiligheid 15 juli 2020). Wegens het vanuit de
veiligheidsdiensten niet van toepassing zijn van speciale veiligheidsmaatregelen voor deze kinderkermis
kan de kinderkermis nagenoeg kostenneutraal worden georganiseerd. De kinderkermis zal plaatsvinden
op de reguliere kermisdata van dit jaar vrijdag 31 juli t/m woensdag 5 augustus.

Beoogd resultaat
Organiseren van een kinderkermis in 2020 voor de duur van 6 dagen vanaf vrijdag 31 juli t/m woensdag
5 augustus.
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De gemeente heeft alles in het werk gesteld om – samen met alle partners buiten - te onderzoeken
of en op welke wijze het mogelijk is om in deze periode toch een aantrekkelijke kermis voor jong en
oud te kunnen organiseren. De kermis in Venray staat al jarenlang en tot ver buiten de regio op de
kaart. Dit is helaas onmogelijk gebleken voor een te dragen kosten niveau met in acht name van
alle wettelijk opgelegde maatregelen.
Het nemen van aanvullende veiligheidsmaatregelen is noodzakelijk. Maar zelfs binnen de kaders
van de coronamaatregelen is het onmogelijk om de veiligheid en de gezondheid van bezoekers en
medewerkers voldoende te borgen.
De vertegenwoordiging van de exploitanten van de reguliere kermis heeft begrip voor deze
moeilijke afweging die de gemeente hier moet maken. Aan hen is toegezegd dat alle exploitanten
die voor 2020 gepland stonden in 2021 in Venray kunnen terugkeren.
Om de jongste kinderen (tot 14 jaar) en hun ouders toch een kermis te kunnen bieden, wordt
voorgesteld een Kinderkermis te organiseren van in totaal 10 attracties op grotendeels het Gouden
Leeuw plein (6 attracties en 2 verkoopkramen) en een klein gedeelte van het Schouwburgplein (1
kleine attractie en 1 verkoopkraam).
De kinderkermis is voor de gemeente nagenoeg kostenneutraal georganiseerd door de organisator
van de kermissen in de Venrayse dorpen.
De veiligheidsdiensten hebben met de opzet ingestemd, conform de schetsmatige tekening
opgenomen op bijlage (zie bijlage 2). Deze tekening wordt in een nog nader op te stellen definitieve
versie in de week van 20 juli besproken met de veiligheidsdiensten.
Er is enige mate van synergie mogelijk tussen de kinderkermis op hoofdzakelijk het Gouden
Leeuwplein en gedeeltelijk het Schouwburgplein en de horecaterrassen op het Schouwburgplein en
Henseniusplein.
Voor de horeca gelden de reguliere openingstijden die ook gelden op niet kermisdata. (De avonden
van de weekdagen tot 01.00 uur en avonden van de vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur). Wel gelden
de tijdens de kermis verruimde geluidsnormen. Hierdoor is het voor de horecaondernemers
mogelijk iets kleinschaligs te organiseren met in acht name van deze verruimde geluidsmaatregelen
en de op dat moment geldende coronamaatregelen (zitten, geen staande horeca, 1,5 meter
afstand). Dit is eveneens besproken met de veiligheidsdiensten in het Multi-overleg van woensdag
15 juli jl.
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Met de horeca ondernemers en met de veiligheidsdiensten is afgesproken dat als zij gebruik willen
maken van deze mogelijkheid iets kleinschaligs te organiseren zij op hun kosten beveiliging
inschakelen om de coronamaatregelen te borgen met daarbij ook een achtervang voor het geval er
opgeschaald zou moeten worden.

Risico’s
De risico’s van de organisatie van een kinderkermis zijn besproken met het Multi–overleg van de
veiligheidsdiensten op woensdag 15 juli 2020. Het verslag van dit overleg is bijgevoegd als bijlage 1 bij
dit voorstel.
Bij en rond de kermis zijn aanwezig een koppel van Politieagenten, de BOA’s van de gemeente Venray en
de straatcoaches. De politiediensten hebben de mogelijkheid om op te schalen in geval van een calamiteit
In geval van extra activiteiten vanuit de horecaondernemers is met hen vastgelegd dat zij zelf zorgen
voor adequate beveiliging en toezicht op het naleven van de coronamaatregelen. Dit eveneens met een
back-up in geval het nodig zou moeten zijn op te schalen. Dit is eveneens besproken met de
veiligheidsdiensten.

Kanttekeningen
Helaas lopen de kermisexploitanten van reguliere kermis die jaarlijks naar Venray komen hierdoor
(broodnodige) inkomsten mis.

Communicatie
De kermisexploitanten van de reguliere kermis en alle betrokkenen bij de organisatie daarvan zullen als
eerst op de hoogte worden gesteld.
Over het niet doorgaan van de reguliere kermis en het wel doorgaan van een kinderkermis wordt
bijgevoegd persbericht uitgegeven (zie bijlage 3).
Net als andere jaren wordt voorgesteld dat de wethouder Kermiszaken de kinderkermis opent op
vrijdagmiddag 31 augustus, 15.00 uur.

Financiële gevolgen
Wegens het vanuit de veiligheidsdiensten niet van toepassing zijn van speciale veiligheidsmaatregelen
voor deze kinderkermis kan de kinderkermis nagenoeg kostenneutraal worden georganiseerd.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t.

Rechtmatigheid
N.v.t.

Fatale termijnen
Besluitvorming in de extra collegevergadering van 16 juli is vereist. Besluitvorming op een later moment
over het niet doorgaan van de reguliere kermis maakt dat de exploitanten onnodig lang in onzekerheid
worden gehouden. Besluitvorming op een later moment over het organiseren van een kinderkermis zal
maken dat er niet genoeg tijd meer beschikbaar is om alles te organiseren voor de eerste kermisdag op
31 juli a.s.
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Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
- Bijlage 1: verslag Multi-overleg veiligheid 15 juli 2020
- Bijlage 2: indicatieve schets opstelling van de kinderkermis
- Bijlage 3: Concept Persbericht

Naslagwerk
N.v.t.

Verslag van vergadering
Multi disciplinair overleg Kermis 2020

Aanwezig

Datum

15 juli 2020

Tom Franssen (Politie), Marcel Deenen (Politie), Maarten Klerken

Kenmerk

.
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(Veiligheidsregio, brandweer), Linsy Theunissen (Veiligheidsregio,
GHOR), Winand v.d. Kooij (Strategisch Adviseur Economie), Helene
Busser (kermis coördinator), Marina Canli (Vergunningverlener)
Afwezig

Bart Cox (Brandweer), Pieter Driessen (Senior vergunningverlener
VTH)

Vanochtend hebben we een vervolgoverleg gevoerd over de kermis Venray 2020.
Reguliere kermis Wetteling terrein
Zoals bij de aanwezigen bekend is een concept plan opgesteld om een reguliere kermis te houden
op het Wetteling terrein en Zuidsingel (tussen rotonde Leunseweg en rotonde Langstraat).
De afgelopen dagen hebben op een aantal vlakken onderzoeken plaatsgevonden. Deze
onderzoeken waren primair gericht op kosten i.r.t. Corona maatregelen. Binnen de kaders van de
coronamaatregelen is het onmogelijk om de veiligheid en de gezondheid van bezoekers en
medewerkers te garanderen bij een kermis die qua grootte niet onder doet voor de reguliere
kermis én die voldoet aan de RIVM regels. Om die reden is het college geadviseerd om deze kermis
niet te organiseren.
Kinderkermis
Tegelijk met het negatief adviseren college over een kermis op het Wetteling terrein, wordt
geadviseerd om wel een kinderkermis te organiseren. Gevraagd wordt hoe de aanwezigen hier
tegenover staan. Er worden een aantal aandachtspunten en zorgen gedeeld door de adviseurs:
-

-

Als mogelijkheden worden Gouden Leeuwplein en Schouwburgplein besproken. Voorkeur voor
eenieder is het Gouden Leeuwplein. Redenen:
o Calamiteitenroute / bereikbaarheid Schouwburgplein;
o Terrassen Henseniusplein / Schouwburgplein;
o Beheersbaarheid;
o Gouden Leeuwplein staat bekend om de kinderkermis.
Van oudsher trekt de kermis veel bezoekers. Ondanks dat het nu een kinderkermis betreft (tot
14 jaar) wordt verwacht dat er meer bezoekers naar het centrum zullen komen dan tijdens een
“normaal” weekend. Aandachtspunten:
o Beveiliging ? Er zal een koppel politie aanwezig zijn, maar er wordt dringend
geadviseerd door de politie om naast BOA’s en straatcoaches ook een koppel
beveiliging bij de horeca in de (laten) zetten. Dit geldt dan met name ’s avond / ’s
nachts tussen 22.00u en 03.00u en vooral op vrijdag, zaterdag en maandag.
o Er zal ook gelet moeten worden op de 1.5m afstand.
o Wat gaat horeca doen ? Horeca zal zich moeten houden aan de RIVM regels (zittend
publiek). De kermis heeft al ontheffing geluid, dus als men iets van een dj zou
willen, dan is dat mogelijk.

Conclusie
De gezamenlijke hulpdiensten geven aan geen bezwaar te hebben bij het organiseren van een
kinderkermis in Venray centrum als besproken in het veiligheidsoverleg van 15 juli 2020, mits alle
reguliere maatregelen voor een kinderkermis nageleefd worden aangevuld met de ten tijde van de
kinderkermis actuele maatregelen in verband met Corona.
Afspraken
Uiterlijk maandagochtend 20 juli 2020, 09.00u dient de aanvraag incl. tekeningen, veiligheidsplan
en Coron proof plan te zijn ingediend bij de adviseurs zodat zij hun advies uit kunnen brengen.
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Wel kinderkermis in centrum

Dit jaar geen kermis in Venray
De traditionele zomerkermis in Venray, het grootste evenement in de gemeente, kan dit
jaar in verband met de coronacrisis niet doorgaan. Dat heeft het gemeentebestuur
vanmorgen moeten besluiten. Er komt wel een kinderkermis in het centrum. Eerder werd
al bekend dat de kermissen op de kerkdorpen wel kunnen doorgaan.
“We hebben echt alle mogelijkheden en alternatieven onderzocht, maar met alle wettelijk vereiste
maatregelen die we moeten toepassen, zit het er dit jaar helaas niet in”, zegt kermiswethouder Jan
Loonen namens het college. “We gunnen het onze inwoners en de kermis is natuurlijk ook voor de
exploitanten en onze horeca-ondernemers meer dan welkom. Maar binnen de kaders van de
coronamaatregelen is het onmogelijk om de veiligheid en de gezondheid van bezoekers en
medewerkers te garanderen. Bovendien zouden de kosten voor de gemeente en dus de
gemeenschap onverantwoord hoog zijn.“
Niet in centrum
De kermis in Venray is één van de grootste in Limburg en staat ook landelijk hoog aangeschreven.
Het evenement trekt jaarlijks rond de 200.000 bezoekers, die genieten van attracties op vijf
pleinen en talloze terrassen in het centrum. Eerder werd al bekend dat de kermis op de
gebruikelijke locaties geen haalbare kaart was. Daarop ging de gemeente op zoek naar
alternatieven. Daarbij kwam onder meer de locatie Wetteling/Zuidsingel in beeld. Ook deze plek is
uiteindelijk afgevallen.
Het besluit van het college is genomen in goed overleg met alle betrokken partijen. De Venrayse
horeca, de kermisexploitanten en de gemeenteraad zijn op de hoogte gebracht van het
collegebesluit.
Kinderkermis
Het gemeentebestuur gaat ervan uit dat in 2021 de Venrayse kermis weer in zijn volle omvang
gehouden kan worden. Helemaal zonder kermis hoeven de Venraynaren het deze zomer niet te
stellen. De kinderkermis, al jaren vast onderdeel van de kermis, kan wel gewoon doorgaan. Op het
Gouden Leeuwplein en op een klein gedeelte van het Schouwburgplein komen op de reguliere
kermisdata (van 31 juli tot en met 5 augustus) maximaal tien attracties. Wethouder Loonen: “We
zijn blij dat we onze jongste inwoners, maar ook andere kinderen die hier vakantie vieren, een
week kermisvermaak kunnen bieden. Uiteraard moeten kinderen en hun begeleiders ook daar
rekening houden met de geldende coronamaatregelen, maar die zijn voor kinderen gelukkig wat
soepeler.”

Vervolgvel persbericht
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Ook voor de kermissen op de kerkdorpen is er groen licht. Komend weekend is het kermis in
Ysselsteyn, een week later in Blitterswijck.

