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Betreft vragen ex. Art. 9 RvO inzake; watertappunten bij festivals
Geacht College,
Het festivalseizoen is weer begonnen! De festivals zijn een belangrijk onderdeel van het hele pakket culturele activiteiten in Breda. D66
is dan ook een groot voorstander van deze festivals. Maar we houden daarbij de gezondheidsrisico’s die bij deze festivals kunnen
optreden scherp in het oog.
Bij festivals is uitdroging een groot gezondheidsrisico. Op 8 maart 2018 heeft de burgemeester toegezegd om met een notitie te komen
waarin de problematiek rondom watertappunten bij festivals wordt ingegaan. Dat er wordt nagedacht over de mogelijkheden van
watertappunten bij festivals juichen wij toe. Temeer omdat het ook op festivals in Breda voorkomt, zoals bij Dance Tour, dat een flesje
water meer kost dan een biertje.
Bij extreem warm weer, gaat het Nationale Hitteplan in werking en worden organisatoren reeds verplicht om bezoekers voldoende
water aan te bieden. Daarnaast is het ook buiten extreem warm weer verstandig om voldoende water te drinken tijdens een evenement.
Zo biedt Brabant Water (1) bij grote evenementen zelf aan om gratis drinkwater te leveren.
We hebben een aantal vragen:
1.

Kan het College aangeven hoe het genoemde problematiek rondom watertappunten definieert? Wat ziet het college van B&W
eigenlijk als het probleem met watertappunten bij festivals?

2.

Het festivalseizoen is al in volle gang. Wanneer mogen wij de notitie verwachten?

3.

Is het college op de hoogte van de mogelijkheden om via Brabant Water gratis tappunten te plaatsen bij festivals waar meer
dan 10.000 bezoekers komen? Neemt het college deze mogelijkheid mee bij het schrijven van de notitie?

4.

In hoeverre worden evenementenorganisatoren bij de ontwikkeling van de notitie betrokken?

5.

Het landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van het RIVM (2) adviseert om bij dance events, concerten of sportevenementen
gratis drinkwater te verstrekken. Wordt deze overweging ook in de komende notitie meegenomen?

Graag vernemen we uw reactie,
Patrick Smans

Ines den Ouden
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(1) https://www.brabantwater.nl/overbrabantwater/Paginas/Sponsoring.aspx
(2) https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=2e441074-820e-4536-a222-4188d3b76df8&typ
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