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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 14 juli 2020 hebben wij besloten dat onze jaarlijkse kermissen deze zomer geen doorgang zullen 
vinden. Middels deze brief brengen wij u op de hoogte van hoe wij tot dit besluit zijn gekomen. Allereerst 
schetsen we wat voorgeschiedenis en het kader waarin op dit moment onder de huidige beperkingen we 
evenementen beoordelen. Daarna komen we tot specifieke motieven waarom onze kermissen geen 
doorgang kunnen vinden. 
 
Evenementenverbod tot 1 september en terrassen 
Normaal gesproken zou de kermis plaatsvinden van 23 tot en met 29 juli in Renesse, en van 31 juli tot en 
met 6 augustus 2020 in Zierikzee. In eerste instantie waren evenementen, als onderdeel van de 
coronamaatregelen, tot 1 september 2020 niet toegestaan. Daarmee was onze kermis eigenlijk al van de 
baan. Als gevolg van deze kabinetsmaatregel is de gemeente gestopt met de voorbereidingen op de 
kermis.  
 
Op 24 juni sprak premier Rutte uit dat evenementen en kermissen, onder voorwaarden van de RIVM-
basisregels, toch weer gehouden konden worden vanaf 1 juli 2020. Hij nuanceerde deze opening door te 
benadrukken dat op lokaal niveau zou worden besloten wat wel en niet kan. Daarnaast waarschuwde hij 
voor een voorbereidingstijd voor vergunningen en afstemming met hulpdiensten van ongeveer 6 weken. 
Daarmee zouden evenementen feitelijk pas in de tweede helft van augustus kunnen plaatsvinden.  
 
Door de coronabeperkingen hebben gemeenten in heel Nederland hun horecaondernemers ondersteund 
door hun terrassen uit te laten breiden. Ook op Schouwen Duiveland hebben we dat gedaan. Zo staan er 
nu op delen van de beoogde kermisterreinen terrassen.  
 
De situatie op Schouwen Duiveland- volksgezondheid 
Op Schouwen-Duiveland is het op dit moment zeer druk met toeristen en dagjesmensen. Daar zijn we 
natuurlijk blij mee. Maar vanuit volksgezondheid en het toezien op het veilig bewegen en verblijven van 
iedereen in de 1.5 meter samenleving is het een grote uitdaging. In de huidige situatie hebben we al alle 
beschikbare ruimte nodig. Om ons te kunnen bewegen, om voldoende veilige afstand tot anderen te 
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houden en om vaste ondernemers voldoende exploitatiemogelijkheden te bieden voor hun terras. Als 
basisregel geldt onverkort dat we drukte met elkaar moeten vermijden. Het doorgaan van de kermissen 
zou leiden tot extra drukte op twee plaatsen waar het nu al zeer druk is. 
 
Veiligheidsregio Zeeland  
Een kermis op Schouwen-Duiveland staat aangemerkt als een evenement dat regionaal moet worden 
afgestemd volgens de huidige afspraken binnen de Veiligheidsregio Zeeland.  
Daarnaast worden vergunningaanvragen voor dit soort evenementen opnieuw per locatie beoordeeld in 
het licht van de huidige coronasituatie. Dit vraagt om een zorgvuldige afstemming met partners, 
hulpdiensten en omwonenden. De gemeente Schouwen-Duiveland hanteert daarom een afhandeltermijn 
van maximaal 8 weken. Dit betekent dat in juli en augustus geen evenementen zullen plaatsvinden. 
Omdat de Zeeuwse Noodverordening pas kort na 1 juli verscheen kon ook dan pas een 
coronatoetsingskader voor evenementen worden opgesteld die inmiddels met de Zeeuwse gemeenten is 
gedeeld. Het toch laten plaatsvinden van onze kermissen zou betekenen dat we in een week of 3 samen 
met de hulpdiensten en in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden de toetsing van de 
kermisplannen en de besluitvorming zouden moeten realiseren. Dat achten wij ongewenst en 
onzorgvuldig, zeker nu veiligheids- en gezondheidsrisico’s groter zijn dan voordat het coronavirus opdook. 
 
De uitvoerbaarheid van een kermis en alternatieve locaties 
Op 8 juli heeft een afvaardiging van onze kermisexploitanten, gesteund door de kermisbonden, een 
gesprek met de behandelend ambtenaar gehad teneinde de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 
kermis te bekijken. De exploitanten menen dat er ook in Renesse en Zierikzee een veilige kermis kan 
plaatsvinden, in navolging van bijvoorbeeld Moergestel of Zevenaar. Daarvoor hebben zij protocollen 
opgesteld, ze werken met polsbandjes, looproutes en ze zouden de kermis snel kunnen opbouwen. Er 
zijn door de exploitanten ook alternatieve locaties voorgesteld. Ook onze kermisuitvoerder De Kermisgids 
heeft ons nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheden die er zouden zijn. Met het buiten het centrum 
plaatsen van de kermis van Renesse, naast het Transferium of de Brouwersdam, zou de kermis juist het 
centrum kunnen ontlasten van de drukte. 
 
Wij twijfelen niet aan de deskundigheid van de kermisexploitanten en onze uitvoerder maar we zien te 
grote risico’s in de publiek aantrekkende werking van evenementen in de drukste tijd van het jaar op 
Schouwen-Duiveland. Die extra druk ontstaat niet alleen op het kermisterrein maar in heel het centrum 
van Renesse en Zierikzee. Ook zonder evenementen is het al zeer druk. Het plaatsen van de kermis 
naast het Transferium vraagt nog meer beoordelingstijd omdat het beoogde weiland nabij een Natura 
2000 gebied ligt en op een steenworp afstand een groot recreatiepark is gevestigd. Daar kunnen we niet 
zomaar een kermis houden. Ook voor de Brouwersdam geldt dat het midden in een Natura 2000 gebied 
ligt en er vele belangen mee zijn gemoeid die om een ruime beoordelingstijd  en zorgvuldige 
besluitvorming  vragen. Dit kan simpelweg niet binnen enige weken zijn geregeld. Daar komt bij dat de 
provincie Zeeland over Natura 2000 gebieden gaat. Voor een kermislocatie op de voorgestelde locaties 
zou ingevolge de Wet Natuurbescherming een uitgebreide procedure bij de provincie moeten worden 
gevolgd. 
 
Verkenning van een najaarskermis 
Het besluit om de kermissen deze zomer definitief niet door te laten gaan is lastig maar helaas 
noodzakelijk. Het college heeft alle begrip voor de financiële nood waarin de kermisexploitanten verkeren 
en is daarom bereid om, samen met u, te onderzoeken of we in een voor onze gemeente iets rustiger 
periode, bijvoorbeeld de herfstvakantie, een kermis in Renesse kunnen houden. 
Allereerst willen we kijken of er in Renesse voldoende draagvlak voor is. Van belang is ook dat het 
coronavirus beheersbaar blijft in Nederland. Over de voortgang hierin houden wij u op de hoogte. 
 
Brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
In het gesprek van 8 juli met een afvaardiging van de kermisexploitanten kwam ook het door uw branche 
gevoelde gebrek aan voldoende financiële ondersteuning door het Rijk aan de orde.  
Als gevolg van het niet laten plaatsvinden van de kermissen in onze gemeente, om voor ons 
noodzakelijke redenen, verliezen de kermisexploitanten een noodzakelijke kans om weer voor omzet te 
zorgen. Dat belang zien wij ook. Daarom achten wij het gepast om bij de staatssecretaris van 
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Economische Zaken en Klimaat, mevrouw M.C.G. Keijzer, schriftelijk aandacht te vragen voor een betere 
financiële ondersteuning van de kermisbranche. Van die brief ontvangt u later een afschrift. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met de heer A. Franse, telefoon (0111) 452 
213.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, 
 
 
 
J. Chr. van der Hoek MBA. 
Burgemeester 
       
                                                                       
 
 
 
 
 
 


