Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2015-30
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 12 mei 2015
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Proef kermis op zondag/zondagsrust

Vraag 1: Wat zijn de criteria van de proef kermis op zondag? Anders geformuleerd, wanneer
is de proef geslaagd/mislukt? Wat gaat u meten en op welke manier gaat u dat doen?
Antwoord: Wij zijn voornemens de proef met de kermis op zondag grondig te
evalueren. Wij zullen daarbij schriftelijk navraag doen of, en zo ja hoeveel, overlast is
ondervonden door omwonenden. Ook bij de kerkbesturen zullen wij navraag doen over
eventueel ondervonden overlast. Daarnaast zullen wij bij de ondernemers in de
binnenstad en de organisator van de kermis nagaan welke effecten zij hebben
waargenomen. Aan de hand van die gegevens zullen wij een nieuwe belangenafweging
maken met betrekking tot de eventuele continuering van de zondag openstelling.
Wij beschouwen de proef als geslaagd als de bezoekersaantallen zijn toegenomen, als
zowel de kersmisexploitanten als de horeca dit als een toegevoegde waarde beschouwen,
zowel voor wat betreft de sfeer als de omzet, als de bewoners en bezoekers dit een
geslaagd evenement vinden én natuurlijk als er geen overlast heeft plaatsgevonden.

Vraag 2: Wat levert deze proef de gemeente (in financiële zin) op?
Antwoord: Financieel levert de proef de gemeente dit jaar nog niets op. Echter, indien
de proef slaagt en de zondag openstelling wordt gecontinueerd, verwacht de gemeente
in de komende jaren aanzienlijk hogere inschrijfgelden.
Belangrijke overweging is echter ook dat wij menen dat de aantrekkingskracht van de
gemeente als toeristische en recreatieve trekpleister wordt vergroot. Daarnaast vinden
ook veel inwoners het ook leuk om op zondag in hun eigen woonplaats evenementen en
activiteiten te bezoeken.

Vraag 3: Waarom wordt de kermis op de Markt gehouden en niet op bijvoorbeeld het
haventerrein? Dit levert toch minder overlast op voor de binnenstadbewoners en de
zondagsrustzoekers?
Antwoord: Het is een jarenlange traditie om de kermis (ook) op de Markt te houden.
Wij menen dat de kermis op de Markt en het Walplantsoen een goede situering is in
relatie tot de uitgaansmogelijkheden en een levendige binnenstad. Overigens zijn de
meeste geluid producerende attracties in de afgelopen jaren in toenemende mate naar
het Walplantsoen verhuisd.

Vraag 4: Hoe betrekt u de bewoners van de binnenstad bij de evaluatie?
Antwoord: In een ruim gebied rondom de kermislocatie zullen de omwonenden na
afloop van de kermis schriftelijk worden verzocht een aantal vragen te beantwoorden.
Deze vragen zullen met name betrekking hebben op mogelijk ondervonden overlast.
Vraag 5: Een vrije toegang tot het kerkgebouw voor de kerkgangers maar ook voor
hulpverleningsvoertuigen moet vanzelfsprekend worden gewaarborgd. Wordt hierop door de
gemeente toegezien?
Antwoord: Ja. De gemeente zal daartoe een toezichthouder en/of BOA inzetten.

Vraag 6: Inmiddels vinden er heel wat activiteiten op zondag plaats en lijkt het elk jaar meer
te worden. Kunt u aangeven hoe het aantal zondagse activiteiten zich ten opzichte van vijf
jaar geleden heeft ontwikkeld?
Antwoord: De laatste jaren heeft een beperkte stijging laten zien in aanvragen om een
evenementenvergunning op zondag. In de afgelopen vijf jaren is het aantal
vergunningplichtige evenementen op zondag met vijf toegenomen. De feitelijke
activiteiten van twee van die evenementen vinden mede plaats in de ochtenduren,
waarvoor een ontheffing van de Zondagswet is benodigd.
Datum: 22 mei 2015
Wil Kosterman
wethouder

Tijdsduur beantwoording: 1 uur

