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De kermis staat op het plein 
en in mijn gedachten mag ik weer heel even kind zijn. 

Ik kijk naar de paardenmolen 
en zie mijzelf m’n best doen om de pluim te pakken. 

 
Ook de ballenkraam staat er weer. 

ik kreeg meestal 3 dikke stoffen ballen, 
maar na 3 keer gooien zei de meneer: 
“Ach probeer het nog maar een keer. 

 
In het spookhuis durfde ik niet naar binnen te gluren, 

maar een ritje in de botsauto’s 
kon niet lang genoeg duren.  

 
De kermis staat op het plein 

en dan is het voor mij altijd een beetje feest, 
want dan ben ik in mijn gedachten 

weer heel even kind geweest….. 
(bron: gedichten-freaks.nl) 

 

 

 

 

Kermisbeleid gemeente Koggenland 2015 - 2018 

 

 

Aldus vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders op 30 september 2014 en in werking 

getreden op 1 januari 2015.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

 

 

 

 

 

A.M.T. Beuker      R. Posthumus 

Gemeentesecretaris     Burgemeester
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SAMENVATTING 

 

Het doel van dit beleid is om de identiteit van de kermissen in Koggenland vast te leggen, duidelijke 

kaders te stellen en eenduidigheid te scheppen. Hiermee kunnen voor de toekomst aantrekkelijke 

kermissen worden gewaarborgd voor zowel bezoekers, kermisexploitanten als horecaondernemers. 

Dit beleid richt zich alleen op de kermisterreinen.   

 

Uitgangspunt van dit beleid is om wat goed gaat, waar mogelijk, onveranderd te laten. Het aantal 

kermissen, de periodes, locaties en het verpachtingssysteem blijven bijvoorbeeld ongewijzigd. De 

samenstelling van de kermissen blijft ook onveranderd, maar is nu wel vastgelegd in categorieën. Dit 

geldt als toetsingscriteria bij nieuwe of gewijzigde aanvragen. 

 

De belangrijkste wijzigingen die dit beleid met zich meebrengt zijn hieronder weergegeven: 

Wijziging  Paragraaf 

De kermisdata zijn voor vier jaar ineens vastgesteld (2015 t/m 2018). De data werden 

altijd per jaar vastgesteld. 

2.2 

Alle kermissen mogen op zaterdagavond tot 01.00 uur geopend zijn. Dit was overal 

24.00 uur, met uitzondering van Obdam en Hensbroek waar 01.00 uur al gold.  

2.5 

Voor kermis De Goorn en Hensbroek wordt een verkeersbesluit genomen. Dit gold 

alleen voor de kermis Grosthuizen en Obdam.  

2.6.1 

Het aanvragen van een standplaats kermis dient te geschieden per afzonderlijke 

attractie én via een standaard aanvraagformulier van de gemeente Koggenland. Hier 

waren nog geen duidelijke richtlijnen voor. Inschrijfbiljetten van de Nederlandse 

kermisbond of BOVAK worden niet (meer) geaccepteerd.  

2.7.1 

Het is mogelijk om voor drie jaar ineens te verpachten. Verpachting was altijd voor 

maximaal één jaar mogelijk.  

2.7.4 

De standplaatsvergoeding wordt per m2 berekend. Per kermis en per categorie 

kermisattractie is een berekening gemaakt. De vergoedingen waren altijd historisch 

bepaald en per attractie verschillend.  

2.7.6 

De standplaatsvergoedingen zijn kostendekkend gemaakt. Er was sprake van een 

dekkingsgraad van circa 80%. Gemiddeld stijgen de kosten dus met circa 25%.   

2.7.6 

Kermissen krijgen voorrang ten opzichte van andere evenementen (bron: 

evenementenbeleid 2014-2017).   

2.9 

Er worden geen beperkingen aan rit- en entreeprijzen gesteld. Dit was nog niet  

omschreven.  

2.10 

Verbod op prijzen is uitgebreid met spuitbussen en (zwak) alcoholische dranken. Er 

gold al een verbod op speelgoedwapens, messen & bombags.     

2.11 

 

Dit beleidsplan heeft een houdbaarheidsdatum tot en met 31 december 2018 en wordt na deze 

datum herzien voor ten minste vier jaar.  
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1 INLEIDING 

 

Over de oorsprong van de kermis bestaan twee versies. De eerste versie gaat terug tot in de 

Romeinse tijd. De Romeinen organiseerden jaarlijks markten genaamd Forum. De Franse naam 

hiervoor is foire en de Engelse fair. Mensen kwamen van heinde en ver om inkopen te doen. Het 

forum trok niet alleen ambulante handelaars, maar ook standwerkers en straatartiesten.  

De tweede versie stamt uit de Middeleeuwen. De verjaardag van een beschermheilige of de wijding 

van een kerk gingen gepaard met optredens van toneelspelers, zang- en muziekgroepen rond het 

kerkgebouw. Niet zelden kwamen er processies aan te pas. De kerkmis werd een kerkelijk én 

wereldlijk feest. Van de kerkmis naar de kermis was tenslotte nog maar één stap.  

 

Anno 2014 zien de kermissen er geheel anders uit. In de gemeente Koggenland worden jaarlijks tien  

dorpskermissen georganiseerd met elk haar eigen identiteit. Deze identiteit wordt bepaald door de 

omvang, de aanwezige attracties, de aanwezigheid van een café en/of kermiscomité en uiteraard de 

locatie.   

 

Er is behoefte aan eenduidig beleid om de identiteit van de kermissen vast te leggen en duidelijke 

kaders te stellen. Dit draagt bij aan een soepel verloop van de vergunningaanvraag, een goede 

samenwerking tussen alle betrokken partijen en een veilig en onverstoord verloop van de kermissen.  

De doelstelling is om aantrekkelijke kermissen te bieden voor bezoekers, kermisexploitanten en 

horecaondernemers en de toekomst van de kermissen in Koggenland te waarborgen. Dit beleid richt 

zich specifiek op de kermisterreinen.  
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2 BELEIDSUITGANGSPUNT  

 

2.1 Aantal kermissen 

Alhoewel een kermis een positieve bijdrage levert aan de versterking en verbetering van het woon- 

en leefklimaat kan een kermis ook voor overlast zorgen bij bewoners, winkels en bedrijven. 

Bovendien moet er ruimte overblijven voor het organiseren van andere evenementen. In 

Koggenland wordt per kalenderjaar en per kern maximaal één kermis georganiseerd. Per 

kalenderjaar worden onderstaande kermissen georganiseerd: 

Kermis Kermis 

De Goorn Grosthuizen 

Berkhout Wogmeer 

Spierdijk Obdam 

Ursem Hensbroek 

Zuidermeer Avenhorn 

 

2.2 Kermisperiodes 

Traditiegetrouw wordt een aantal kermissen in een vaste periode van het jaar georganiseerd (kermis 

Ursem bijvoorbeeld altijd tijdens het Pinksterweekeinde). Andere kermissen hangen hier weer mee 

samen. Uitgangspunt is om deze tradities aan te houden wat resulteert in onderstaand schema:  

Kermis Omschrijving periode Dagen  

De Goorn tweede, derde of vierde weekend april 

(m.u.v. Pasen) 

zaterdag, zondag, maandag 

Berkhout eerste weekend van mei (m.u.v. Pinksteren) zaterdag, zondag, maandag 

Spierdijk tweede of derde weekend van mei (m.u.v. 

Pinksteren) 

zaterdag, zondag, maandag 

Ursem weekend van Pinksteren  zondag, maandag, dinsdag 

Zuidermeer weekend van de tweede zondag in juni 

(m.u.v. Pinksteren) 

vrijdag, zaterdag, zondag 

Grosthuizen weekend van de eerste zondag in juli zaterdag, zondag 

Wogmeer weekend van de laatste zondag in juli zaterdag, zondag, maandag 

Obdam weekend van de derde zondag in augustus zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag 

Hensbroek weekend van de eerste zondag in 

september  

zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag 

Avenhorn *¹ weekend van de vierde zondag in 

september  

zaterdag, zondag, maandag 

 

Bovenstaande is vertaald in een kermisagenda 2015 tot en met 2018 die in bijlage 1 is weergegeven. 

Deze data zijn in overeenstemming met alle belanghebbenden tot stand gekomen.    

 

 

*¹ Kermis Avenhorn is definitief verplaatst naar het 4
e
 weekeinde van september. Tot en met 2013 vond de kermis eind 

april en/of begin mei plaats.  
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2.3 Kermislocaties 

De kermissen worden traditiegetrouw op vaste locaties gehouden. Uitgangspunt is om deze locaties 

te continueren. De afgelopen jaren is gebleken dat de kermissen verkeerstechnisch en 

beheerstechnisch prima functioneren. Ook de aanwezigheid van een (verzwaarde) 

stroomvoorziening is bepalend voor de locatie. Uitgangspunt is de kermislocaties te handhaven. 

Hieronder zijn de locaties schematisch weergegeven en in bijlage 2 visueel op kaart.   

 Kermis Locatie Toelichting 

De Goorn tegenover Pieter Grootstraat 7 t/m 15 en 

Pastoor Lemeerstraat 24 t/m 30 

op openbare weg (nabij tennis 

Apollo) (zie ook 2.6.1) 

Berkhout tegenover Dirk Laanstraat 52 t/m 62 op openbare weg (parkeerplaats 

achter verzorgingshuis Berkenhof)  

Spierdijk tegenover Oeverland 1 t/m 3 en Dokter 

Bloemstraat 10 en 18 

op openbare weg (parkeerplaats 

voor Sint George) 

Ursem tegenover Ruijterstraat 24 t/m 44 en 

tegenover Tulpstraat 5 t/m 8 

twee locaties; beide op openbaar 

grasveld 

Zuidermeer tegenover Baarsdorpermeer 41 t/m 43 op particulier grasveld 

Grosthuizen tegenover Grosthuizen 74 t/m 81a op openbare weg en particulier 

verhard terrein (zie ook 2.6.1) 

Wogmeer naast Wogmeer 59a op particulier grasveld  

Obdam tegenover Dorpsstraat 106 t/m 132 op openbare weg en kerkplein (zie 

ook 2.6.1) 

Hensbroek naast Dorpsweg 96 op openbaar parkeerterrein 

(Kerkplein) 

Avenhorn  tussen Het Hoog 9 en Jaagweg 34 t/m 39 op openbaar parkeerterrein 

 

2.4 Samenstelling kermissen 

Op iedere kermis is het aantal kermisattracties en de samenstelling verschillend. Er moet op iedere 

kermis sprake zijn van een gezonde balans tussen het aantal bezoekers en het aantal 

kermisattracties. Teveel kermisattracties zorgt voor onaantrekkelijkheid bij de kermisexploitanten en 

te weinig attracties voor onaantrekkelijkheid bij de bezoeker. Uitgangspunt is om onderstaand 

aantal standplaatsvergunningen, onderverdeeld in categorieën, per kermis te verlenen. Deze 

categorieën zijn, met uitzondering van de combinatie groot & kindervermaak (GV&KV) en 

straatfotografie (SF), algemeen bekend in de ‘kermiswereld’. De combinatie GV&KV is toegevoegd 
omdat deze specifiek van toepassing is op een dorpskermis. De categorie straatfotografie is 

toegevoegd omdat dit een buitengewone kermis’attractie’ betreft. Ander uitgangspunt is dat er 

geen twee soortgelijke kermisattracties op één kermis tegelijkertijd mogen staan. In bijlage 3 zijn 

alle kermisattracties in Koggenland (peiljaar 2014) onderverdeeld in de volgende categorieën:   

 Grootvermaak & kindervermaak  (GV&KV) 

 Grootvermaak     (GV) 

 Kindervermaak    (KV) 

 Oefeningenspel    (OS) 

 Consumptie     (CS)  

 Straatfotografie    (SF) 
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Kermis Attracties GV&KV      

De Goorn  1 2 2 9 5 1 

Berkhout  2 1 1 8 4 - 

Spierdijk  2 1 2 7 4 1 

Ursem  1 2 1 6 4 1 

Zuidermeer 5 1 1 1 1 1 - 

Grosthuizen  1 - 1 6 3 - 

Wogmeer 5 1 - - 2 2 - 

Obdam  3 2 2 10 4 1 

Hensbroek   1 - 1  5 3 - 

Avenhorn   2 1 1 5 4 1 

 

2.5 Openingstijden kermissen 

Iedere kermis heeft haar eigen openingstijden. Er wordt hierdoor maatwerk geleverd wat gewenst 

is. De openingstijden op zaterdagavond zijn voor iedere kermis op 01.00 uur gesteld. Dit was in 

Hensbroek en Obdam al wel het geval (kernen van de voormalige gemeente Obdam) maar nog niet 

voor de overige kermissen (van de voormalige gemeente Wester-Koggenland). Gebleken is dat er in 

veel gevallen na 24.00 uur nog klandizie is. Uiteraard hoeft men niet tot die tijd open te blijven; 

voor kinderzaken is dit namelijk niet relevant. Kinderzaken dienen wel tenminste tot 21.00 uur 

geopend te zijn. Consumptiezaken gericht op horecapubliek (bijvoorbeeld vis, snacks en 

aanverwante artikelen) dienen tot 30 minuten na sluitingstijd van de nabijgelegen 

horecagelegenheid en/of feesttent geopend te zijn.  

Kermis Openingstijden  Kermis Openingstijden 

De Goorn Za 14.00 – 01.00 uur  Grosthuizen Za 14.00 – 01.00 uur 

Zo 14.00 – 24.00 uur   Zo 14.00 – 24.00 uur 

Ma 14.00 – 24.00 uur    

     
Berkhout Za 14.00 – 01.00 uur  Wogmeer Za 14.00 – 01.00 uur 

Zo 14.00 – 24.00 uur   Zo 14.00 – 24.00 uur 

Ma 14.00 – 24.00 uur   Ma 14.00 – 24.00 uur 

     
Spierdijk Za 14.00 – 01.00 uur  Obdam Za 20.15 – 01.00 uur 

Zo 14.00 – 24.00 uur   Zo 14.00 – 24.00 uur 

Ma 14.00 – 24.00 uur   Ma 14.00 – 24.00 uur 

    Di 14.00 – 24.00 uur 

     
Ursem Zo 14.00 – 01.00 uur  Hensbroek Za 20.15 – 01.00 uur 

Ma 14.00 – 24.00 uur   Zo 14.00 – 24.00 uur 

Di 14.00 – 24.00 uur   Ma 14.00 – 24.00 uur 

    Di 14.00 – 24.00 uur 

     
Zuidermeer Vr 18.00 – 01.00 uur  Avenhorn Za 14.00 – 01.00 uur 

Za 14.00 – 24.00 uur   Zo 14.00 – 24.00 uur 

Zo 14.00 – 24.00 uur   Ma 14.00 – 24.00 uur 
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2.6 Organisatie kermissen 

De organisatie van de vier kleinste kermissen (op basis van aantal attracties) ligt in handen van een 

dorpsstichting/comité en/of horeca. De zes grotere kermissen worden georganiseerd door de 

gemeente. De organisatie van een stichting/comité en/of horeca is inmiddels noodzakelijk goed 

geworden. Een stichting/comité en/of horeca neemt namelijk veel werk uit handen van de gemeente 

en zorgt met onder andere de organisatie van kinderspelen voor een vaste inkomstenbron van een 

aantal kermisexploitanten (door middel van kermisbonnen). Zonder deze inkomsten zou de kermis 

onvoldoende interessant zijn voor deze kermisexploitanten. Daarnaast geniet een stichting/comité 

en/of horeca lokale bekendheid en draagt bij aan de dorpscohesie. Uitgangspunt is daarom om deze 

situatie te blijven continueren. Eén en ander is hieronder schematisch weergegeven.  

Kermis Organisatie 

De Goorn gemeente 

Berkhout gemeente 

Spierdijk gemeente 

Ursem gemeente 

Zuidermeer Stichting De Nieuwe Toekomst 

Grosthuizen Kermiscomité Grosthuizen 

Wogmeer Stichting Volksvermaak Wogmeer / Café Het Wapen van Wogmeer 

Obdam gemeente 

Hensbroek Stichting Kermis- en Oranjecomité Hensbroek 

Avenhorn  gemeente 

 

2.6.1 Verkeersbesluit 

Voor de kermissen De Goorn, Grosthuizen, Obdam en Hensbroek wordt een verkeersbesluit  

genomen. Tijdens de kermis De Goorn is circa 75 meter van de Pastoor Lemeerstraat en Pieter 

Grootstraat afgesloten. Tijdens de kermis van Grosthuizen en Obdam is de Dorpsweg respectievelijk 

Dorpsstraat over circa 100 en 175 meter afgesloten. Tijdens de kermis Hensbroek is circa 40 meter 

van de Kerkweg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt in alle gevallen omgeleid met 

omleidingsborden.  

 

2.6.2 Interne organisatie   

De afhandeling van aanvragen standplaatsvergunningen wordt uitgevoerd door de afdeling 

Bouwen & Milieu. Een adviserende rol is weggelegd voor de veiligheidsregio. De afdeling Wonen & 

Groen verzorgt de uitvoeringswerkzaamheden en verzorgt het marktmeesterschap.      

Afdeling Taken 

Bouwen & Milieu Afhandelen aanvragen standplaatsvergunning 

Wonen & Groen (binnendienst) Marktmeester 

Wonen & Groen (buitendienst) Uitvoeringswerkzaamheden op kermislocatie 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Advisering over veiligheid 

 

2.6.3 Uitvoeringstaken 

Om een succesvolle kermis te kunnen organiseren moeten diverse taken worden uitgevoerd. In  

bijlage 6 is per kermis opgenomen wat er moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren en wie 

daarvoor verantwoordelijk is.   
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2.7 Standplaatsvergunning 

Voor het innemen van een standplaats is een standplaatsvergunning vereist. Uitzonderingen zijn de 

kermissen Zuidermeer en Wogmeer. Op deze kermissen is geen standplaatsvergunning vereist omdat 

deze volledig worden geregeld door de plaatselijke stichting/comité en/of horeca én plaatsvinden op 

particulier weiland. Ook worden er geen gemeentelijke kosten (leges, standplaats- en/of 

stroomvergoeding) in rekening gebracht omdat deze kermissen anders onvoldoende rendabel 

worden en dus onaantrekkelijk voor de exploitanten.  

 

2.7.1 Standaard aanvraagformulier 

Een aanvraag standplaats moet worden ingediend via het standaard aanvraagformulier van de 

gemeente Koggenland zoals bijgevoegd in bijlage 4. Het inschrijfbiljet van de Nederlandse 

Kermisbond of BOVAK wordt niet geaccepteerd omdat dit inschrijfbiljetten betreffen. Een aanvraag 

standplaats wordt per attractie ingediend maar kan wel voor meerdere kermissen worden 

aangevraagd. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet ontvankelijk 

verklaard. Het verleden heeft uitgewezen dat een diversiteit aan aanvragen heeft geleid tot 

onduidelijkheid en onvolledigheid waardoor een vlotte afhandeling onmogelijk was.     

 

2.7.2 Ontvankelijkheid 

Een aanvraag standplaatsvergunning wordt alleen ontvankelijk verklaard indien voldaan wordt aan 

de volgende voorwaarden: 
- De aanvraag is tenminste acht weken voor aanvang kermis ingediend; 
- De aanvraag is ingediend op het standaard aanvraagformulier van de gemeente 

Koggenland; 
- De aanvraag wordt ingediend voor maximaal één attractie (aanvraag voor meerdere 

kermissen is wel mogelijk); 
- De aanvraag is volledig en duidelijk leesbaar ingevuld. 

 

2.7.3 Verpachtingssysteem 

Standplaatsen worden onderhands verpacht. Dit houdt in dat degene die het voorgaande jaar een 

standplaats heeft ingenomen het eerste recht heeft om diezelfde standplaats weer in te nemen. 

Deze vorm van verpachten wordt gecontinueerd omdat dit efficiënt werkt en zekerheid geeft aan 

zowel exploitant als gemeente.       

 

2.7.4 Verpachtingstijd 

Naast jaarlijkse verpachting is het mogelijk om voor drie jaar ineens te verpachten. Dit sluit goed aan 

op het onderhandse verpachtingssysteem (zie 2.7.3), is voor zowel exploitant als gemeente 

efficiënter én geeft meer zekerheid. Bijkomend voordeel voor de exploitant is dat er maar één keer 

leges (zie paragraaf 2.7.5) hoeft te worden betaald. De standplaatsvergoeding wordt jaarlijks in 

rekening gebracht.  
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2.7.5 Leges 

Ingevolge de legesverordening van de gemeente Koggenland is een aanvrager leges verschuldigd bij 

het indienen van een aanvraag. Voor de kermissen Zuidermeer en/of Wogmeer hoeft geen 

standplaatsvergunning te worden aangevraagd en derhalve ook geen leges. Een attractie dient  

door de desbetreffende stichting/comité of horeca wel te worden meegenomen in de aanvraag 

evenementenvergunning. Hieronder is weergegeven hoe de leges per kermis wordt geheven.  

Kermis Legesheffing 

De Goorn weektarief 

Berkhout weektarief 

Spierdijk weektarief 

Ursem weektarief  

Zuidermeer geen leges 

Grosthuizen 2 x dagtarief 

Wogmeer geen leges 

Obdam weektarief 

Hensbroek weektarief  

Avenhorn  weektarief 

 

2.7.6 Standplaatsvergoeding 

Voor het innemen van een standplaats dient, met uitzondering van de kermissen Zuidermeer en 

Wogmeer, een standplaatsvergoeding te worden betaald. De standplaatsvergoeding is per categorie 

attractie (zie paragraaf 2.4) en per kermis apart opgesteld. Deze verdeling is noodzakelijk omdat 

zowel de categorie attractie als kermis verschillend renderend zijn. De vergoeding wordt per m2 

ingenomen ruimte berekend. Er is hierdoor niet alleen sprake van eenduidigheid, maar ook van 

vereenvoudiging. Met name nieuwe aanvragen kunnen eenvoudig wordt berekend.    

 

Uitgangspunt is dat het totaal aan standplaatsvergoedingen de totale directe kosten*² dekken. De 

dekking was in 2014 circa 80%. Dit betekent dat de standplaatsvergoeding verhoogd moet worden. 

In bijlage 5 is een overzicht van de inkomsten en uitgaven weergegeven. Goed te zien zijn de 

relatief grote verschillen tussen de kermissen.  

Het is onhaalbaar en bovendien onwenselijk om alle kermissen afzonderlijk kostendekkend te 

krijgen. De grotere kermissen moeten de kleinere kermissen daarom financieel ondersteunen. Op de 

kleinere kermissen Zuidermeer, Grosthuizen (uitgezonderd vis & patat en ijscokar) en Wogmeer 

wordt bijvoorbeeld geen standplaatsvergoeding berekend teneinde deze voldoende aantrekkelijk te 

houden. Er worden daarentegen wel directe kosten gemaakt.  

 

Voor de oppervlakte geldt dat de frontbreedte vermenigvuldigd dient te worden met de diepte. Een 

(losse) kassa dient te worden meegerekend in de oppervlakteberekening. Bij draaiende attracties 

moet ook de veiligheidszone worden meegerekend. De hoogte van een attractie is niet bepalend 

voor de standplaatsvergoeding. Er wordt uitgegaan dat de verhouding vloeroppervlakte en hoogte 

evenredig is. Indien een attractie buitenproportioneel hoog is stelt het college van burgemeester en 

wethouders de standplaatsvergoeding vast.   
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Tarief per m2 ingenomen standplaats 

Kermis GV&KV     

De Goorn € 1,05 € 1,60 € 1,70 € 1,50 € 3,40 

Berkhout € 0,25  € 0,95 € 0,95 € 1,25 € 2,90 

Spierdijk € 0,35 € 1,15 € 1,55 € 1,40 € 2,90 

Ursem € 1,05 € 1,90 € 1,25 € 1,80 € 3,20 

Zuidermeer € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Grosthuizen € 0 n.v.t.  € 0 € 0  € 3,20 

Wogmeer € 0  n.v.t. n.v.t. € 0 € 0 

Obdam € 1,55 € 3,15 € 1,55 € 7,00 € 8,60 

Hensbroek € 1,75 n.v.t.    € 1,25 *³ € 2,75 € 5,25 

Avenhorn  € 0,25 € 1,15 € 1,45 € 1,50 € 3,00 

 

Bovenstaande tarieven leiden incidenteel tot forse wijzigingen. Er wordt daarom per exploitant 

gekeken naar de som van alle standplaatsvergoedingen tezamen. Indien er een stijging is van > 25% 

én > € 50,00 wordt de verhoging in drie jaar gelijkmatig doorgevoerd.   
 

*² Onder directe kosten worden onder ander gerekend: stroomkasten (onderhoud, aansluiting en verbruik), 

verplaatsen obstakels, verkeersmaatregelen (bebording), afvalverwijdering en huur (grond, rijplaten en plaskruizen). 

Interne uren behoren niet tot de directe kosten. 

 

*³ Stichting Kermis- en Oranjecomité Hensbroek regelt jaarlijks een kinderdraaimolen. Hiervoor wordt geen 

standplaatsvergoeding in rekening gebracht. Indien deze situatie komt te beëindigen dan wordt automatisch dit tarief 

van kracht.   
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2.8 Op- en afbouwen 

Op- en afbouwen dient te geschieden binnen vastgestelde tijden. Dit om de overlast voor de 

leefomgeving tot een minimum te beperken. Hieronder is weergegeven wanneer gestart mag 

worden met opbouwen en wanneer de attractie inclusief alle toebehoren (ook rijplaten) volledig 

moet zijn verwijderd. Deze tijden gelden ook voor de stalling van woonwagens. De dagen zijn 

(uiteraard) voorafgaand aan de opening van de kermis en na afsluiting van de kermis.    

Kermis Opbouwen vanaf  Afbouwen tot 

De Goorn Donderdag 10.00 uur Woensdag 10.00 uur 

Berkhout Donderdag 10.00 uur Woensdag 10.00 uur 

Spierdijk Donderdag 10.00 uur Woensdag 10.00 uur 

Ursem Vrijdag 10.00 uur Donderdag 10.00 uur 

Zuidermeer Woensdag 10.00 uur Dinsdag 10.00 uur 

Grosthuizen Donderdag 10.00 uur  Dinsdag 10.00 uur 

Wogmeer Donderdag 10.00 uur Woensdag 10.00 uur 

Obdam Donderdag 10.00 uur  Donderdag 10.00 uur 

Hensbroek  Donderdag 10.00 uur Donderdag 10.00 uur 

Avenhorn  Donderdag 10.00 uur Woensdag 10.00 uur 

 

2.9 Overige evenementen 

Kermisexploitanten, horeca en gemeente hebben als gezamenlijk doel een aantrekkelijke kermis te 

bieden. De aantrekkelijkheid wordt onder andere bepaald door het aanbod kermisattracties, het 

kermisprogramma (van stichting en/of horeca) maar ook of er een ander evenement in de nabijheid 

plaatsvindt. Dit kan namelijk invloed hebben op het bezoekersaantal en daarmee dus de 

aantrekkelijkheid van de kermis. In het evenementenbeleid Koggenland 2014-2017 paragraaf 3.8 

staat dat als er een evenement wordt aangevraagd in een weekend dat er ook een kermis 

plaatsvindt, dit in de adviesaanvraag aan de hulpverleningsdiensten wordt vermeld. Als de 

hulpverleningsdiensten geen bezwaren hebben tegen het houden van het evenement mag deze 

plaatsvinden. Wel is bepaald dat kermis voorrang heeft op een evenement.  

 

2.10 Rit- en entreeprijzen  

Er worden geen beperkingen gesteld aan rit- en/of entreeprijzen.   

 

2.11 Verbod op prijzen  

Het is een kermisexploitant niet toegestaan de navolgende prijzen uit te reiken: 
- speelgoedwapens die qua uiterlijk en kleurstelling lijken op een echt wapen; 
- messen; 
- bombags; 
- vuurwerk; 
- spuitbussen; 
- (zwak) alcoholische dranken.  

Indien geconstateerd wordt dat één of meerdere van bovenstaande prijzen wordt uitgereikt dan is 

de marktmeester bevoegd de exploitant opdracht te geven deze prijzen per direct uit de 

kermisattractie te verwijderen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven of blijkt dat op een later 

tijdstip alsnog bovenstaande prijzen worden uitgereikt dan is de marktmeester bevoegd de attractie 

voor de resterende duur van de desbetreffende kermis te sluiten. Het college van burgemeester en 

wethouders besluit vervolgens over eventuele consequenties voor navolgende kermissen en/of jaren.   
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3 Handhaving 

Voorafgaand aan- en tijdens de kermis is handhaving belangrijk. Zowel de marktmeester, de politie 

als de kermisexploitant hebben hier een belangrijke rol in. Hieronder is weergegeven wie waarvoor 

bevoegd is te handhaven. Constatering van overtredingen kan leiden tot verbaliseren en/of 

gevolgen hebben voor (toekomstige) vergunningverlening. Hierover besluit het college van 

burgemeester en wethouders.    

Handhavingstaak bevoegdheid 

Opbouw-/afbouw en indeling kermisterrein marktmeester 

Veiligheid kermisattracties kermisexploitant 

Standplaatsvergunningen kermisexploitanten marktmeester 

Openingstijden kermisattracties / horeca politie 

Opruimen kermisterrein marktmeester 

Openbare orde en veiligheid politie 

 

4 Afwijkingsbevoegdheid 

Burgemeester kan besluiten af te wijken indien blijkt dat dit beleid voor één of meerdere 

belanghebbenden negatieve gevolgen kan hebben die wegens bijzondere omstandigheden 

onevenredig zijn in verhouding tot de met dit beleidsplan te dienen doelen. 

 

5 Inwerkingtreding 

Dit beleidsplan treedt in werking op 1 januari 2015.  

 

6 Bijlagen 

1. Kermisdata 2015 tot en met 2018; 

2. Kermislocaties; 

3. Verdeling kermisattracties gemeente Koggenland (peiljaar 2014); 
4. Standaard aanvraagformulier gemeente Koggenland; 
5. Overzicht inkomsten en uitgaven kermissen; 
6. Uitvoeringstaken. 
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BIJLAGE 1  

Kermisdata 2015 tot en met 2018 

 

Kermis 2015 2016 2017 2018 

De Goorn 18-20 april 16-18 april 8-10 april 14-16 april 

Berkhout 9-11 mei 7-9 mei 6-8 mei 5-7 mei 

Spierdijk 2-4 mei 21-23 mei 13-15 mei 12-14 mei 

Ursem 24-26 mei 15-17 mei 4-6 juni 20-22 mei 

Zuidermeer 12-14 juni 10-12 juni  9-11 juni 8-10 juni 

Grosthuizen 4-5 juli 2-3 juli 1-2 juli 30-1 juli 

Wogmeer 25-27 juli 23-25 juli 29-31 juli 28-30 juli 

Obdam 15-18 aug. 20-23 aug. 19-22 aug. 18-21 aug. 

Hensbroek 5-8 sept. 3-6 sept. 2-5 sept. 1-4 sept. 

Avenhorn 26-28 sept. 24-26 sept. 23-25 sept. 22-24 sept. 
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BIJLAGE 2  

Kermislocaties 

 

De Goorn   Berkhout   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spierdijk      Ursem (1) 
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BIJLAGE 2  

Kermislocaties 

 

Ursem (2)     Zuidermeer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosthuizen     Wogmeer 
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BIJLAGE 2  

Kermislocaties 

 

Obdam     Hensbroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenhorn
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BIJLAGE 3  

Indeling kermisattracties (peiljaar 2014) 

 

Groot- & kindervermaak (GV&KV) 

Bungy trampoline 

Fun House 

Golfbaan 

Zweefmolen 

Grootvermaak (GV) 

Autoscooter 

Snelheidsmolen 

Trips  

Kindervermaak (KV) 

Babyflug 

Kinderdraaimolen 

Oefeningenspel (OS) 

Balco 

Ballen gooien 

Boksbal 

Eendjes vissen 

Euroball 

Grijpkranen 

Jackpot 

Kop van Jut 

Lijntrek 

Schietsalon 

Treintjesspel 

Voetbalspel 

Waterspuit 

Consumptie (CS) 

IJs 

Oliebollen & gebak 

Snacks 

Snoep 

Suikerspin en/of popcorn 

Vis 

Straatfotografie (SF) 

Straatfotografie 
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BIJLAGE 4  

Standaard aanvraagformulier gemeente Koggenland 
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BIJLAGE 5  

Overzicht inkomsten en uitgaven kermissen 

 

De inkomsten betreffen de standplaats-/stroomvergoedingen. Leges zijn buiten beschouwing 

gelaten. De uitgaven betreffen alleen fysieke kosten (zie paragraaf 2.7.6). Interne uren zijn niet 

meegerekend. Onderstaande is exclusief btw en gebaseerd op peiljaar 2014.  

 

Inkomsten en uitgaven per kermis 

Kermis Inkomsten Uitgaven 

De Goorn €    1.400  €   1.700 

Berkhout €       700  €   1.400 

Spierdijk €    1.000  €   1.300 

Ursem €    1.200  €   1.500 

Zuidermeer €           0  €      100 

Grosthuizen €       100  €      500 

Wogmeer €           0  €      100 

Obdam €    5.200  €   5.400 

Hensbroek €       900  €      900 

Avenhorn €       800  €   1.000 

TOTAAL € 11.3  € 13.9  
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BIJLAGE 6 

Uitvoeringstaken gemeente 

 

Kermis Uitvoeringstaak Uitvoering uiterlijk 

De Goorn Verkeersbesluit omleiding half februari 

Algemeen Inspectie/keuring kermiskasten (zie onder) maart  

Algemeen Aanvraag verzwaren (naar 3x80A en 3x63A) en 

verlagen (naar 3x25A) kermiskasten 

maart 

Alle kermissen Bestellen rolcontainers maart 

Alle kermissen (m.u.v. 

Wogmeer en Z.meer) 

Controle kermisterrein (vrij van obstakels) zie paragraaf 2.8 

Algemeen Openen en sluiten stroomkasten inclusief 

plaatsen zwerfkast voor kermiskasten 

zie paragraaf 2.8  

Alle kermissen (m.u.v. 

Wogmeer) 

Plaatsen en verwijderen afvalcontainers  zie paragraaf 2.8 

De Goorn Plaatsen en verwijderen bord(en) omleiding zie paragraaf 2.8 

Grosthuizen Verkeersbesluit omleiding april 

Berkhout Verplaatsen plantenbakken  3 dagen voor kermis  

Ursem Bestellen stalen rijplaten (Ruijterstraat) half mei 

Obdam Verkeersbesluit omleiding half juni  

Obdam Overeenkomst huur kerkplein (parochie) juni  

Obdam  Bestellen mobiele toiletten juni 

Grosthuizen Plaatsen en verwijderen borden omleiding en 

dranghekken 

zie paragraaf 2.8 

Hensbroek Verkeersbesluit omleiding begin juli 

Obdam Bestellen kunststof- en stalen rijplaten 

(Hofland respectievelijk Kerkplein) 

juli 

Obdam Stichting Jeugdwerk Obdam contacten over 

aansluiten water locatie Hofland 

1 week voor kermis 

Obdam Publicatie afsluiting wegen en parkeren  1 week voor kermis 

Obdam Plaatsen en verwijderen borden omleiding, 

verplaatsen obstakels (betonnen bollen en 

kunststof paaltjes) en plaatsen hekken 

zie paragraaf 2.8 

Hensbroek Plaatsen en verwijderen borden omleiding zie paragraaf 2.8 

 

De kermiskasten 

Pieter Grootstraat 1, 1648 KS  DE GOORN Dorpsstraat 106 nb, 1713 HL  OBDAM 

Dirk Laanstraat 24, 1647 AN  BERKHOUT Dorpsstraat 120 t/o, 1713 HL  OBDAM 

Dokter Bloemstraat 8 nb, 1641 LW  SPIERDIJK Dorpsstraat 134, 1713 HL  OBDAM 

Ruijterstraat 24, 1645 SC  URSEM Dorpsweg 96 nst, 1711 RM  HENSBROEK 

Grosthuizen 79 to, 1633 EP  AVENHORN Het Hoog 1 nb, 1633 GE  AVENHORN 

 


