Betreft: artikel 41-vragen over rechterlijke uitspraak Osse kermisfeesten
Geacht college van B&W,
Gisteravond heeft onze stad met een prachtig vuurwerk afscheid genomen van de Kermis 2018.
Ondanks een tumulteuze start hebben veel Ossenaren volop kunnen genieten van een schitterende
Kermis. Fraaie attracties, geweldig mooi weer en goed verzorgde terrassen. De kermis is een feest
dat zorgt voor verbinding door de hele samenleving heen, daarom vindt tet CDA kermissen
waardevol. Nu het feest achter ons ligt en de attracties weer wordt afgebroken is het goed om
duidelijkheid te krijgen over het evenementenbeleid, de vergunningen en de diverse belangen.
Op 10 augustus jl. heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan over de verleende vergunning
inzake de Osse Kermisfeesten op de Eikenboomgaard. Deze uitspraak luidt, kort samengevat, als
volgt:
•
•
•

“Evenementenvergunning Kermis 2018 gebaseerd op ondeugdelijk evenementenbeleid”,
“Afwijking van deskundigenadvies niet deugdelijk gemotiveerd”,
“Belangenafweging tussen belangen vergunninghoudster en woon- en leefklimaat van
verzoekers was niet evenredig”.

De gemeente Oss kent een evenementenbeleid, waarin de kaders voor vergunningverlening staan
opgenomen, goedgekeurd door de Raad in november 2014. Tevens staan daarin richtlijnen
waarbinnen de geluidsbelasting moet blijven. Bij het aannemen van het evenementenbeleid in 2014
wordt gesproken over een “evaluatie na een jaar”. Tevens wordt gesteld dat “bij klachten die vragen
om aanvullende regels deze eenvoudigweg kunnen worden toegevoegd aan het beleid”.
Hoofdstuk 5 evenementenbeleid: regels voor evenementen
Categorie geluidbelasting hoog: geluidbelasting meer dan 75 dB(A) en maximaal 90 dB(A)/102 dB(C).
Voorbeelden hiervan zijn de muziekboulevard en podia in het centrum van Oss tijdens de kermis en
Koningsdag.
In het rapport van onderzoeksbureau DPA Cauberg-Huygen geven deskundigen als richtlijn voor
geluidsbelasting max 50 dB(A) binnenniveau (Nota “evenementen met een luidruchtig karakter”)
respectievelijk 60 dB(A) binnenniveau (StAB-advies). Daaruit valt te concluderen dat het maximaal
toegestane ‘binnen’ geluidsniveau buiten de richtlijnen van de deskundigen valt. In de verleende
vergunning t.b.v. de Osse kermisfeesten op de Eikenboomgaad is een geluidsvoorschrift van max 85
dB(A) en 95 dB(C) gemeten op één meter voor de gevel opgenomen. Het gevolg hier lijkt dat de
meetwaarde binnen de woning 64 dB(A) en op piekmomenten max 68 dB(A) zal zijn.
Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
1. Is het het college het eens met het CDA Oss dat “Kermisfeesten” een mooie aanvulling
zouden moeten kunnen zijn op de jaarlijkse Osse Kermis?

2. Is het college het eens met het CDA dat eerdere rechterlijke uitspraken aanleiding hadden
moeten zijn om het gemeentelijk evenementenbeleid opnieuw te bekijken? Zo ja, waarom is
dat niet gebeurd en waarom heeft er geen tussentijdse evaluatie plaatsgevonden?
3. Wij begrijpen dat het college de dialoog aangaat met de Gemeenteraad over het
evenementenbeleid? Wanneer verwacht het college hierover met de Gemeenteraad het
debat aan te gaan en hoe gaat het college dat aanpakken?
4. Wat gaat het college doen om in de komende periode te voorkomen dat betrokken inwoners
en/of betrokken organisaties tegenover elkaar komen staan bij het verlenen van
vergunningen?
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
CDA Oss
Gerti van Valkenburg
Sidney van den Bergh

