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Betreft 
Art. 41-vragen RvO inzake verplaatsing van de kermis 

 
Geacht college, 
 
De nieuwe raadsperiode is nu officieel van start gegaan en D66 volgt de ontwikkelingen 
graag op de voet. Het eerste plan van dit nieuwe college werd op de eerste dag na 
installatie bij monde van Bob Bergkamp gelanceerd bij de nieuwste aflevering van De 
Week van West-Brabant van TV Gazet: de verplaatsing van de Kermis naar het 
centrum.1 
 
D66 is verbaasd over dit eerste wapenfeit. Kern van een succesvolle kermis is een goed 
aanbod, mooi weer, goede promotie en het plannen van een goed moment waarop deze 
plaatsvindt, bv op een moment van schoolvakantie. Een centrale ligging is uiteraard ook 
belangrijk, precies de reden waarom de kermis al jaren op de evenementenlocatie 
Chasséveld in het centrum plaatsvindt. Het historische hart van de binnenstad lijkt D66 
geen aantrekkelijke locatie voor de kermis.  

1. Nu door uw college wordt gesteld dat de kermis moet verplaatsen naar het 
centrum/binnenstad, laat u daarmee de definitie van centrum/binnenstad los 
zoals die wordt gehanteerd in de Structuurvisie Breda 2030? 

2. Welke concrete straten/pleinen/locatie (-s) heeft u op het oog voor de kermis? 
3. We vragen u niet om mooi weer, maar wat kunt en wilt u doen aan de andere 

kernelementen die zorgen voor een succesvolle kermis? 
 

Uw college spreekt over het betrekken van kermisexploitanten, horecaondernemers in 
de binnenstad en bewonersorganisaties bij uw besluitvorming. Bewonersorganisaties 
van de binnenstad hebben eerder aangegeven dat de evenementendruk op dit deel van 
de stad reeds als hoog wordt ervaren. De wijkraad Stadshart/Valkenberg houdt 
notabene morgenavond een vergadering over de geluidsbelasting van o.a. 
evenementen. D66 heeft reeds verschillende horecaondernemers gesproken die grote 
reserves hebben bij uw plannen. Ze maken zich zorgen over het wegblijven van hun 
huidige publiek en over het feit dat terrassen mogelijk moeten verdwijnen. D66 signaleert 
bij betrokkenen de afwezigheid van draagvlak en merkt ook op dat u de detailhandel in 
de binnenstad niet heeft genoemd bij de lancering van uw plannen. 

4. Kunt u concreet aangeven welke organisaties u gaat betrekken bij uw 
besluitvorming? 

5. Op welke wijze gaat u deze organisaties betrekken? 
 

                                                        
1 https://www.youtube.com/watch?v=EoYRexJJxQU 
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In 2011 heeft uw college de raad gevraagd een krediet te voteren voor een permanente 
stroomvoorziening op het Chasséveld. De voornaamste reden hiervoor was dat het 
wettelijk verplicht is om een permanente stroomvoorziening in dit geval te realiseren.2 De 
wetgever heeft deze verplichting gesteld vanuit oogpunt van ondermeer veiligheid en 
duurzaamheid. Het voorkomt immers dat er met grote regelmaat ronkende 
dieselaggregaten in ons mooie centrum staan te blazen. D66 vindt het vreemd dat uw 
college eerst 286 duizend euro investeert in een permanente stroomvoorziening en nu 
oppert de kermis ergens anders te houden.  

6. Hoe wilt u de stroomvoorziening op de nieuwe locaties(-s) gaan organiseren op 
een veilige en duurzame wijze? 

7. Op welke wijze hebben uw plannen effect op het rendabele krediet dat uitging 
van een afschrijvingstermijn van 10 jaar waar de raad unaniem mee heeft 
ingestemd op 30 juni 2011?3 

 
U verwijst bij de lancering van uw plannen naar Tilburg. D66 vindt juist dat iedere 
gemeente vooral verder moet inzetten waar ze al goed in is. Dat geldt ook voor 
evenementen. D66 vindt het onzinnig om de concurrentie aan te gaan met bv Tilburg en 
Roosendaal die vanuit de historie reeds een succesvolle kermis kennen. Breda zou zich 
juist op de reeds onderscheidende punten moeten focussen. 

8. Bent u dit met D66 eens? Zo nee waarom niet? 
 
In het coalitieakkoord zijn forse bezuinigingen voor de ambtelijke organisatie opgenomen 
van totaal 2 miljoen euro per jaar. Dit bedrag moet reeds vanaf 1 januari 2015 behaald 
worden en betekent dat er op korte termijn 25 mensen minder zullen werken op het 
stadskantoor. Deze bezuiniging wordt voor uw college een forse uitdaging gezien de 
grote bezuinigingsronde die afgelopen jaren reeds op de ambtelijke organisatie is 
afgekomen en is geëffectueerd. 
Een onderzoek naar de verplaatsing van de kermis vergt, ondermeer door de 
bovenstaande punten, nogal wat ambtelijke inzet. En D66 is erg sceptisch over het 
maatschappelijke effect van deze inzet en snapt niet dat u die prioriteert boven bv inzet 
op de grote uitdagingen die op de gemeente Breda afkomen in het kader van de 
decentralisaties van zorg voor ouderen, jeugdzorg en participatie. 

9. Waarom pikt u juist het plan om de kermis te verplaatsen als eerste plan uit het 
nieuwe coalitieakkoord? Vindt u dit het belangrijkste plan? 

10. Bent u bereid om de plannen uit het nieuwe coalitieakkoord om te zetten naar 
een collegeprogramma (zoals dit ook in 2010 is gebeurd) waarin u aangeeft op 
welke wijze u de plannen gaat effectueren en in welke volgorde c.q. prioritering? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de raad dit tegemoet zien? 

 
D66 raadt u af om het plan om de kermis te verplaatsen door te zetten. Als u plannen 
wilt uitvoeren om de binnenstad een boost te geven, willen wij u wijzen op de onlangs 
door de gemeenteraad vastgestelde Visie op de Binnenstad. Wij vragen u om efficiënt 
om te blijven gaan met ambtelijke inzet en daarom: 

11. Wilt u dit onderzoek naar de verplaatsing van de kermis stoppen? 
 
Ik zie uit naar uw beantwoording 
 
Met hartelijke groet, 
 
Paul de Beer 
Fractievoorzitter D66 Breda 

                                                        
2 http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/persberichten/voorjaarskermis-chasseveld 
3 http://www.breda.nl/system/files/AO14062011_37172.pdf 
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