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Onderwerp 

 

Kermissen 

 

 

 

 

Beste heer Gevers, 

 

Uw vragen van 14 mei 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Ondernemersorganisatie ONL en kermisbonden NKB en BOVAK lieten deze week weten dat veel 

gemeenten de kermisvergunningen hebben opgeschort en dat het opnieuw afgeven van zo’n 

vergunning tijdrovend is. “Op het moment dat pretparken straks weer open mogen, moet de 

kermis nog zes tot tien weken wachten in verband met het vergunningstraject”, schreven de 

bonden. Ze roepen gemeenten op nu alvast de vergunningen voor te bereiden en binnen de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten basisregels vast te stellen die het mogelijk maken snel te 

toetsen. 

 

Onze vragen: 

1. Zijn de vergunningen van kermissen opgeschort? 

2. Is de vrees voor het geschetste tijdrovende vergunningstraject gerechtvaardigd? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, onderneemt u actie om die vertraging alsnog te voorkomen of 

verminderen en wat voor actie(s) is/zijn dat? 

Is de suggestie van de bonden bruikbaar om nu alvast voorbereidingen te treffen? 
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Antwoorden 

1. Zijn de vergunningen van kermissen opgeschort? 

Volgens art 5.1. van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 zijn evenementen nog altijd niet 

toegestaan. Dat geldt dus ook voor de kermissen, die de gemeente zelf of die derden 

organiseren. Als gemeente hebben we ervoor gekozen om aanvragen van evenementen wel in 

behandeling te nemen en zo veel als mogelijk te behandelen en met hulpdiensten te bespreken. 

Maar met name de toetsing aan de dan geldende coronamaatregelen is nu niet mogelijk. Met 

andere woorden. Meierijstad schort de vergunningaanvraag niet op. Zodra duidelijk is dat er wel 

iets kan, kunnen we snel schakelen. 

 

2. Is de vrees voor het geschetste tijdrovende vergunningstraject gerechtvaardigd? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, onderneemt u actie om die vertraging alsnog te voorkomen of 

verminderen en wat voor actie(s) is/zijn dat? 

Met de procedure die we hanteren is deze vrees bij Meierijstad niet gerechtvaardigd. Zie verder 

antwoord vraag 1 

 

3. Is de suggestie van de bonden bruikbaar om nu alvast voorbereidingen te treffen? 

We hebben zelf als gemeente het initiatief genomen om een procedure op te stellen om 

organisatoren van evenementen te informeren hoe we met aanvragen omgaan. Deze procedure 

is afgestemd met de hulpdiensten en Veiligheidsregio. Begin maart jl. is de procedure naar alle 

organisatoren van evenementen toegestuurd. Verder is ieder uitgenodigd voor een online 

toelichting. We hebben 2 bijeenkomsten gehouden met in totaal ca 20 deelnemers. Indien 

gewenst is de notitie beschikbaar. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H. van Rooijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


