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GEMEENTE ZWOLLE
Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle (nader te noemen: het college);
gelet op artikel 160 van de gemeentewet,
Besluiten vast te stellen de navolgende voorwaarden waaronder de standplaatsen voor de
zomerkermis in Zwolle worden uitgegeven.
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1

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1

Kermisterrein

Datum

1
2
3

1.2

Het kermisgebied bestaat uit Park de Wezenlanden. Voor een weergave van dit
gebied verwijs ik u naar de tekening van het kermisgebied op de site.
Het is verboden inrichtingen op welke wijze dan ook (bijv. door het slaan van pennen
of pinnen) in het park te verankeren.
Het is verboden puntbelasting uit te oefenen op ondergrondse voorzieningen zoals
ondergrondse stroomkastjes en de omgeving van de bomen.

Duur van de kermis
De kermis wordt gehouden in het tijdvak vanaf de tweede zaterdag in augustus,
gedurende 8 dagen.

1.3

Aard van de standplaatsen
1
2

1.4

Installaties en dergelijke bij de inrichting
1

2

3

1.5

Voor de duur van de kermis worden standplaatsen uitgegeven voor inrichtingen van
allerlei aard, bestemd tot vermaak, genot of vertier op kermissen.
Inrichtingen, die geëxploiteerd worden in strijd met de bepalingen van de wet op de
kansspelen of van andere wetten of wettelijke voorschriften, worden niet toegelaten.

Diesel-, benzine- of andere motoren, dienende tot opwekking van energie voor
verlichting en/of het in werking brengen of houden van de inrichting, worden niet
toegelaten, tenzij daartoe tijdig tevoren schriftelijke toestemming aan het college is
gevraagd en verkregen.
Woon- of voorraadwagens, woontenten, koelinstallaties of koelwagens, alsmede
kassa's of kassawagens, worden slechts tot de kermisterreinen toegelaten, indien zij
met de inrichting, waarvoor plaatsruimte moet worden gereserveerd, één geheel
vormen, op het inschrijfbiljet uitdrukkelijk zijn vermeld en binnen de voor de inrichting
toegewezen ruimte kunnen worden geplaatst.
Kassawagens worden alleen toegelaten, wanneer daartoe voldoende ruimte is en mits
daarvoor bij de inschrijving om plaatsruimte is verzocht.

Woon-, slaap- en andere wagens
1

2

3

Woon-, slaap-, vracht-, pak- of andere wagens worden, behoudens in de gevallen bij
artikel 1.4 geregeld en anders dan voor opbouw- of afbraakdoeleinden, niet op de
kermisterreinen toegelaten, ook niet indien zij geplaatst zouden kunnen worden binnen
de toegewezen ruimte.
Alle exploitanten die met hun wagenpark in Zwolle arriveren, dienen meteen door te
rijden naar het terrein nabij de IJsselhallen of een ander door het college aangewezen
terrein.
De voor het parkeren toegewezen plaatsruimte bij de IJsselhallen mag slechts worden
bezet op de maandag voorafgaande aan de kermis vanaf 09.00 uur tot en met de
eerste woensdag na de kermis uiterlijk 12.00 uur. Géén plaatsruimte mag worden
ingenomen door degene, aan wie met zijn inrichting geen standplaats op de kermis is
gegund.
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4

5

1.6

De woon-, slaap-, vracht-, pak- of andere wagens dienen te worden geplaatst op de
hiervoor bestemde door het college aangewezen terreinen. De geledigde
materiaalwagens en trekkers, moeten na de opbouw werkzaamheden worden
afgevoerd naar het hiervoor door het college aangewezen terrein, als bedoeld in lid 5.
Het parkeren van de woon-, slaap-, vracht-, pak- en alle andere wagens dient op
ordentelijke wijze te geschieden, waarbij de aanwijzingen van het toezichthoudend
personeel stipt en onverwijld moeten worden opgevolgd.

Houder van de standplaats
1

2
3

4

De standplaatsen worden alleen toegewezen aan exploitanten van kermisinrichtingen,
ingeschreven in het handelsregister. Voor exploitanten, die niet de Nederlandse
nationaliteit bezitten, geldt de inschrijving in een gelijksoortige, met het handelsregister
te vergelijken, in het land van herkomst aanwezige instantie. Een geldig en zodanig
bewijs van inschrijving dient bij het inschrijfbiljet gevoegd te zijn. Voor verdere
informatie verwijs ik u naar het handelsregister
De standplaats mag alleen worden ingenomen door degene, aan wie deze is
toegewezen en dan alleen met de in de toewijzing vermelde inrichting en afmetingen.
Het exploiteren van een inrichting dient te geschieden door degene, aan wie
standplaats is toegewezen, of - onder zijn verantwoordelijkheid - door een door hem
aangewezen bedrijfsleider.
Afstand, vervreemding, ruiling of verwisseling van een standplaats is verboden, tenzij
daartoe tijdig tevoren schriftelijke toestemming aan het college is gevraagd en
verkregen.
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2

BEPALINGEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVING

2.1

Inschrijving

Datum

1

2
3

4
5

2.2

Voor het doen van inschrijvingen moet - op straffe van ongeldigheid van de
inschrijving - gebruik gemaakt worden van inschrijfbiljetten van de kermisbonden
BOVAK of NKB.
Het inschrijfbiljet moet volledig en duidelijk leesbaar worden ingevuld en dient te zijn
ondertekend door de inschrijver.
Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door exploitanten van kermisinrichtingen,
ingeschreven in het handelsregister. Voor exploitanten, die niet de Nederlandse
nationaliteit bezitten, geldt de inschrijving in een gelijksoortige, met het handelsregister
te vergelijken, in het land van herkomst aanwezige instantie. Een geldig en zodanig
bewijs van inschrijving dient bij het inschrijfbiljet gevoegd te zijn. Voor verdere
informatie verwijs ik u naar het handelsregister.
Op het inschrijfbiljet dient tevens het omzetbelastingnummer te worden vermeld.
Bij de inschrijving dienen te worden gevoegd:
a een recente foto, aan de hand waarvan het uiterlijk aanzien van de inrichting kan
worden beoordeeld;
b een plattegrondtekening schaal 1:200, waarop de juiste afmetingen van de
inrichting staan aangegeven, de juiste positie van de vaste kassa's met de
afmetingen daarvan, de hoogte van de inrichting en bij zaken in de categorie
grootvermaak tevens de plaats van de achterwand.
c de ritprijs en de tijdsduur per rit.

Gecombineerde inschrijvingen e.d.
1
2
3

4
5

6

7

Op één inschrijfbiljet mag slechts voor één inrichting (voorzien van slechts één
maatvoering), voor één straat worden ingeschreven.
Er kunnen geen plaatsbedingen worden gemaakt.
Inschrijvingen met een combinatie van twee of meer inrichtingen alsmede
gecombineerde inschrijvingen door of voor verschillende exploitanten zijn niet
toegestaan.
Concurrentiebepalingen of soortgelijke voorbehouden worden geacht beperkt te zijn
tot de straat waarvoor en de aard van de inrichting waarmede wordt ingeschreven.
Aanduidingen als "eerste keus", "eerste plaats" en dergelijke worden slechts
beschouwd als bepalingen van voorkeur. Wanneer met deze aanduidingen bij de
gunning geen rekening is gehouden, kan de inschrijver zich niet op die aanduidingen
beroepen.
Onvolledige of onduidelijke inschrijvingen, inschrijvingen waarin de inrichting onder
vreemde of misleidende benaming is aangeduid, alsmede inschrijvingen die voor
meerdere uitleg vatbaar zijn, kunnen terzijde worden gelegd.
Indien wordt ingeschreven met een bepaalde inrichting en daarvoor verschillende
bedragen worden geboden, geldt ongeacht de gebezigde omschrijving, het hoogste
bod.
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2.3

Inlevering inschrijfbiljetten

Datum

De inschrijfbiljetten moeten - in gesloten omslag – of per mail uiterlijk op vrijdag 18
december 2020 voor 10.00 uur binnen zijn bij de gemeente Zwolle.
- Bezoekadres: Gemeente Zwolle, Receptie Stadskantoor, Lubeckplein 2, 8017 JZ te
Zwolle.
- Postadres: Gemeente Zwolle, EC/Afdeling Beheer Openbare Ruimte, t.a.v. mw J.
Santing, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.
- Emailadres: infokermis@zwolle.nl
. De inschrijving per email is pas rechtsgeldig gedaan als de gemeente Zwolle de tijdige
ontvangst van de email bevestigd heeft. Indien de inschrijver binnen twee weken geen
bevestiging van de ontvangst van de inschrijving ontvangen heeft dient de inschrijver
contact met de gemeente Zwolle op te nemen of de gedane inschrijving ontvangen is.
- Per mail: infokermis@zwolle.nl.

7/15

16

Titel

25 november 2020
Verpachtingsvoorwaarden zomerkermis Zwolle 2021

3

BEPALINGEN INZAKE TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN

3.1

Toewijzing van de standplaatsen

Datum

1

2

3

4

5
6

7

3.2

Betaling pachtsom
1
2
3

3.3

Het college beslist middels schriftelijke kennisgeving om de standplaatsen toe te
wijzen. Deze toewijzing is definitief indien voldaan is aan de betalingsverplichting zoals
vermeld in artikel 3.2, lid van deze voorwaarden.
Het College heeft daarbij de bevoegdheid - zonder dat hij gehouden is enige
rekenschap van zijn beslissing te geven - om uit de inschrijvingen een keuze te doen,
om plaatsen al of niet aan de hoogste der inschrijvers of in het geheel niet toe te
wijzen.
Bij niet voldoende bezetting van het kermisterrein dan wel bij onvoldoende attractiviteit
of diversiteit van inrichtingen op een bepaald kermisterrein, is hij bevoegd - buiten de
inschrijvingen om - onderhands standplaatsen toe te wijzen voor alle inrichtingen die
hij wenst toe te laten.
Standplaats wordt niet toegewezen aan exploitanten van attractie- en speeltoestellen
zoals bedoeld in artikel 1 van het “Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen”
(Staatsblad 1996, 474), indien bedoelde inrichtingen niet voorzien zijn van het wettelijk
voorgeschreven keuringsbewijs, zoals bedoeld in artikel 21 van vorenbedoeld besluit.
De exploitanten van hier bovenbedoelde inrichtingen zijn verplicht op eerste
aanzegging genoemde keuringsbewijzen over te leggen.
Standplaats wordt niet toegewezen indien en voor zover in voorgaande jaren besloten
is tot uitsluiting van het verkrijgen van een standplaats.
Standplaats wordt in ieder geval niet toegewezen aan exploitanten die op oneigenlijke
wijze (bijv. plegen van fysiek geweld en/of uiten van bedreigingen jegens de
ambtenaren die met de kermiswerkzaamheden belast zijn) de totstandkoming van een
overeenkomst met betrekking tot het verkrijgen van een standplaats willen afdwingen.
Voor degene aan wie een standplaats is toegewezen, liggen gedurende een maand
na datum van de kennisgeving van het college, voorlopige situatietekeningen van de
kermisterreinen met daarop aangegeven de toegewezen kermisattracties ter inzage.

De nalatige exploitant verbeurt het door hem reeds betaalde deel van de pachtsom en
blijft daarenboven verplicht tot betaling van de volledige pachtsom.
Het college behoudt zich het recht voor de alsdan opengevallen standplaats aan een
ander toe te wijzen.
Exploitanten betalen naast de verschuldigde pachtsom per attractie een bedrag van in
totaal € 510,00 exclusief BTW voor promotie en overige kosten (schoonmaak,
inrichting kermisdorp etc.).

Teruggaaf pachtsommen
Wanneer als gevolg van overmacht de kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan dan
wel als gevolg van overmacht aan de zijde van de exploitant de exploitant de standplaats
niet kan innemen, wordt de (gedeeltelijk) betaalde pachtsom teruggegeven, dan wel
gedeeltelijk naar rato van het aantal dagen, waarop de standplaats niet kan worden
gebruikt, gerestitueerd, een en ander zonder enig recht op schade- of rentevergoeding.
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4

BEPALINGEN BETREFFENDE DE EXPLOITATIE

4.1

De opbouw van de kermis

4.1.1

Opbouwen der inrichtingen

Datum

Behoudens voorafgaand verkregen toestemming van de gemeente mag met het
opbouwen van de kermisinrichtingen niet eerder worden aangevangen dan op de
donderdag voorafgaand aan de kermis vanaf 07.00 uur.
1 Voor afwijking van deze tijden is nadrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming
nodig van de Gemeente Zwolle/KermisProjectTeam.
2 Vóór dat tijdstip mogen alle wagens nergens anders worden geparkeerd dan op het
hiervoor bestemde terrein nabij de IJsselhallen of een ander door het college
aangewezen terrein.
3 Materiaal- en vrachtwagens mogen niet langer dan voor een behoorlijke lossing of
lading nodig is op het kermisterrein blijven staan. De aanwijzingen, door of namens de
hoofdcommissaris van politie en door of namens toezichthouders van de gemeente
Zwolle dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
4 Geen plaats mag worden bezet:
a dan nadat deze eerst van gemeentewege met juistheid op het terrein is
aangewezen;
b tot een ander doel dan waarvoor zij uitgegeven is;
c dan nadat aan de van de gemeente daartoe aangewezen persoon, belast met de
aanwijzing der standplaatsen, desgevraagd met bewijsstukken is aangetoond, dat
de pachtsom volledig is betaald;
d dan nadat is aangetoond, dat de plaats door de exploitant zelf of door een bij deze
in dienst zijnde bedrijfsleider wordt bezet.
5 Opbouw kermis: vanaf donderdag 12 augustus 2021na 07.00 uur. Er is geen opbouw
mogelijk tussen 21.00 en 07.00 uur. Indien dit niet mogelijk is informeert de
kermisexploitant de gemeente. Indien de exploitant in gebreke blijft verbeurt de
betrokken exploitant zonder enige ingebrekestelling het recht op de hem toegewezen
plaats en dient hij de pachtsom te betalen.
6 Het is verboden voor het oprichten, overeind houden en exploiteren van de
inrichtingen, opbrekingen in de openbare verharding te verrichten.
7 Onmiddellijk na opbouw van de inrichtingen behoren de materiaal-, pak- en
voorraadwagens e.d. van de kermisterreinen verwijderd te zijn.
8 De exploitanten zijn verplicht al die maatregelen te nemen die een veilige opbouw van
hun inrichting waarborgen, daaronder begrepen de veiligheid van toeschouwers en
werknemers.
9 De tijdens de opbouwperiode gegeven aanwijzingen door daartoe door of namens het
college aangewezen functionarissen dienen steeds stipt te worden opgevolgd.
10 Tijdens de opbouwperiode dient de brandweerroute te allen tijde vrijgehouden te
worden.
4.1.2

Aanwijzing der standplaatsen
1
2

De aanwijzing van de standplaatsen geschiedt namens het college door daarvoor
aangewezen functionarissen.
Het voor de plaatsing van de inrichting aangewezen terrein moet worden aanvaard in
de toestand, waarin het zich bevindt bij de ingebruikname.
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3

Indien bij het opbouwen van een inrichting blijkt, dat de afmetingen ervan groter zijn
dan bij de inschrijving is opgegeven, verliest degene, aan wie de standplaats is
toegewezen het recht op de plaats en de som, die door hem reeds is betaald.

4.2

De exploitatie van de inrichtingen

4.2.1

Openstelling inrichtingen
1

De openingstijden van de kermis zijn:
Zaterdag 14 augustus tot en met zaterdag 21 augustus van 13.00 tot 23.00 uur

Voor en na bovenstaande tijden mogen er geen kermisattracties meer in bedrijf zijn.
2 Ieder, aan wie een standplaats is toegewezen, is verplicht deze te bezetten met de
inrichting, waarmede werd ingeschreven, en deze inrichting voor de duur van de
kermis in bedrijf en na zonsondergang - tot de in lid 1 genoemde sluitingstijd bovendien verlicht te houden.
3 Specifieke kinderzaken dienen tot de in lid 1 genoemde sluitingstijd van de kermis
geopend en verlicht te zijn.
4 De burgemeester is bevoegd van de hiervoor genoemde tijdstippen in voorkomende
gevallen af te wijken.
4.2.2

Aansprakelijkheid
De exploitanten blijven onder alle omstandigheden, onder vrijwaring van de gemeente,
aansprakelijk voor de veiligheid van het publiek dat zich in, op of bij hun inrichtingen of de
door of namens de exploitant met die inrichting verbonden leidingen of andere
voorzieningen bevindt. Exploitanten zijn verplicht ervoor te zorgen, dat het personeel van
hun inrichtingen al die maatregelen treft, die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht tot
waarborging van die veiligheid. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige schade veroorzaakt door de inrichting van de exploitant of door het handelen of
nalaten daarvan van de exploitant of namens de exploitant optredende personen of dieren.

4.2.3

Exploitatiebeperkingen
1

2

3
4

5
6
7

Te behalen prijzen of premies mogen niet bestaan uit geld, alcoholhoudende dranken,
messen, imitatiewapens, alle voorwerpen die geschikt zijn voor bedreiging en alles
waarvan het bezit dan wel het gebruik in strijd is met de wet. Alle, op echt lijkende
wapens, ook wanneer deze voorzien zijn van het keurmerk CE, zijn niet geoorloofd op
de Zwolse Zomerkermis, dit ter beoordeling van het kermisprojectteam.
Bij het gebruik van een punten- of bonnensysteem moet in de inrichting op een voor
het publiek duidelijk zichtbare plaats worden vermeld welke prijzen bij welke
puntenaantallen worden beschikbaar gesteld.
Het is verboden in de inrichtingen vertoningen in strijd met de goede zeden te houden
of handelingen in strijd met die zeden toe te laten.
Het is houders van vermaakzaken verboden hierin consumptieartikelen of andere
voorwerpen te verkopen of uit te geven of zulks toe te staan en in, bij of naast hun
inrichtingen automaten van welke aard ook aanwezig te hebben, tenzij hiervoor
expliciet toestemming is verleend door of namens het college.
Het is verboden waren te verkopen waarmede niet is ingeschreven.
Een 'kop van jut' mag uitsluitend met slaghoedjes worden geëxploiteerd.
Het ten gehore brengen van muziek of ander geluid vanuit de kermisinrichting tijdens
de openingsuren van de kermis mag niet harder zijn dan 75 dBa gemeten op het
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8
9

4.2.4

dichtstbijzijnde gevoelige object. Muziek tijdens deze kermis wordt centraal geregeld
en is naar binnen gericht.
Het ten gehore brengen van muziek of ander geluid vanuit de kermisinrichting buiten
de openingsuren van de kermis is verboden.
Rit- en deelnameprijzen en consumptieprijzen dienen op een voor het publiek duidelijk
zichtbare plaats vanuit de kassa dan wel kermisinrichting te worden aangegeven en
mogen gedurende de kermisperiode niet worden gewijzigd.

Toelating tot de inrichting
De exploitanten, aan wie een standplaats is toegewezen, zijn verplicht te allen tijde tot hun
inrichtingen toe te laten: de burgemeester, de wethouder belast met de portefeuille
kermisaangelegenheden, de hoofdcommissaris van Politie, de directeur van Essent, de
commandant van de Brandweer en de ambtenaren die namens het college met de
controle op de naleving van deze voorwaarden zijn belast.

4.3

Het ontruimen van de kermisterreinen

4.3.1

Ontruiming kermisterreinen
1

2

Met het afbreken der inrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan een half uur
na het vastgestelde sluitingsuur op de laatste kermisdag. Vóór dat tijdstip mogen geen
wagens bij de inrichting worden geplaatst.
De inrichtingen en wagens moeten geheel verwijderd en de standplaatsen daarna vrij
van opstal in de staat waarin zij bij de aanvang van de plaatsing van de inrichting
verkeerden, aan de gemeente opgeleverd zijn, uiterlijk maandag 23 augustus 2020 om
18.00 uur. Bij gebreke van een en ander geschiedt het ontruimen en het in de vorige
staat brengen van het gebruikte terrein door de gemeente voor rekening van de
exploitant.

Het college kan van het bepaalde in de voorgaande alinea onder te stellen voorwaarden
schriftelijk ontheffing verlenen. Het gestelde in artikel 4.1 lid 3 en lid 6 geldt mede ten
aanzien van het afbreken van de inrichtingen. Tijdens het afbreken van de inrichtingen
dient de brandweerroute te allen tijde vrijgehouden te worden.

4.4

Sanctiemaatregelen

4.4.1

Wagenmateriaal
Motorvoertuigen, aanhangwagens, wagens, woonwagens, caravans, kermisinrichtingen,
kassa's e.d. welke in strijd met de artikelen 1.4 en 1.5 zijn geplaatst, dienen door de
eigenaar c.q. gebruiker te worden verplaatst of verwijderd.

4.4.2

Kermisexploitant
1

2

Degene, aan wie een standplaats op de kermis is toegewezen, en deze plaats niet
bezet, kan voor een door het college te bepalen tijd worden uitgesloten van het
verkrijgen van een standplaats op de kermis in de binnenstad.
Het bepaalde in het eerste lid kan eveneens van toepassing worden verklaard, indien
een of meer der overige bepalingen van de Verpachtingvoorwaarden niet of niet
behoorlijk wordt c.q. worden nagekomen.
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3

4.4.3

De exploitanten, die zich niet aan de bepalingen van de Verpachtingvoorwaarden
en/of de door het personeel van de gemeente te geven aanwijzingen houden, stellen
zich - zonder dat zij in gebreke behoeven te worden gesteld - bloot aan het risico van
weigering van stroomaansluiting en / of het verbod tot openstelling van hun inrichting.

Niet nakoming van de pachtvoorwaarden
1

2

3

4

Het college heeft de bevoegdheid om, indien de exploitant de verplichtingen op grond
van deze pachtvoorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, de navolgende
maatregelen te treffen:
a oplegging van een boete;
b onmiddellijke stopzetting van de levering van stroom;
c belemmering van de exploitatie van de kermisinrichting middels door het college
te achten maatregelen;
d bevel tot sluiting van de kermisinrichting;
e verwijdering van de kermisinrichting c.q. ontruimen van het kermisterrein;
f
uitsluiting van het verkrijgen van een standplaats voor de toekomst.
g Het college is bevoegd om -afhankelijk van de ernst van de overtreding c.q. niet
nakoming van de uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen- één of
meerdere bovengenoemde maatregelen, afzonderlijk en / of in combinatie,
onmiddellijk ten uitvoering te leggen.
Het college gaat hiertoe niet over dan nadat de exploitant op zijn verzuim is gewezen
en hem een termijn is gesteld alsnog het verzuim te herstellen. Eventuele kosten of
schade als gevolg van de nalatigheid van de exploitant en de dien ten gevolge
getroffen maatregelen komen voor rekening van de exploitant.
Bij toepassing van de boeteoplegging, conform het eerste lid, sub a, bedraagt de
boete 10% van de pachtsom, met een minimum van € 500,-- Deze boeteoplegging
vindt plaats per geconstateerde overtreding nadat exploitant op zijn verzuim is
gewezen zonder dit te hebben hersteld, met een maximum van € 15.000,--.
Bij toepassing van deze maatregelen hebben de exploitanten geen enkel recht op
schadevergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde pachtsom c.q. ontslag van
de verplichting om de nog verschuldigde pachtsom te betalen.

4.5

Elektriciteitsvoorschriften

4.5.1

Elektriciteitsvoorziening kermisterrein
1

2
3

4

5

De exploitanten, aan wie een standplaats is toegewezen en die voor hun inrichting
elektriciteit nodig hebben, moeten deze betrekken van de door de gemeente aan te
wijzen leverancier.
De aansluitingen van de attracties e.d. worden in opdracht van de gemeente Zwolle
verzorgd.
De door de gemeente aangewezen leverancier brengt - na eigen meting - de
werkelijke kosten van aansluiting en het stroomverbruik in rekening aan de exploitanten. Het tarief voor het elektriciteitsverbruik wordt jaarlijks door de gemeente
Zwolle vastgesteld.
Onmiddellijk na beëindiging van de kermis verrekent de door de gemeente
aangewezen leverancier de aan hem betaalde waarborgsommen met het werkelijke
verbruik c.q. de totaalkosten.
De stroomvoorziening voor de attracties en dergelijke zal worden aangehouden tot
maandag ná de kermis te 12.00 uur.
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4.5.2

Elektriciteitsvoorziening woonwagenterrein

Datum

1

2
3
4.5.3

De gemeente zal op het door het college aangewezen terrein voor de plaatsing van de
woonwagens de aansluiting op het elektriciteitsnet van de woonwagens doen
verzorgen.
De kosten van aansluiting en stroomlevering worden voor rekening van de gemeente
genomen.
De stroomvoorziening voor de woonwagens zal worden aangehouden tot en met
dinsdag ná de kermis tot 12.00 uur

Aansluitvoorwaarden en dergelijke
1

2

3

4

5

Behoudens bijzondere omstandigheden wordt op de betreffende locaties elektrische
energie geleverd in de vorm van 3 fasen wisselstroom van lage spanning met een
nominale frequentie van 50 Hertz en een nominale spanning van 400 Volt tussen de
fasen en van 230 Volt tussen de fasen en nul bij het viergeleidernet.
Lichtinstallaties met een aansluitwaarde van minder dan 5 kVA mogen op één fase
worden aangesloten. Bij een aansluitwaarde van 5 kVA of meer moeten de installaties
gelijkelijk over 3 fasen zijn verdeeld.
Elektrische installaties voor lage spanning moeten, onverminderd het overige in of
krachtens de aansluitvoorwaarden elektriciteit bepaalde, voldoen aan NEN 1010 en
NEN 3140 – EN 50110 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties" met
inbegrip van de daarin aangebrachte of nog aan te brengen wijzigingen en
aanvullingen of aan de daarvoor in de plaats tredende bepalingen.
De spanning van elektrische toestellen in de kermisinrichtingen mag zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Essent niet meer dan 300
Volt tegen aarde bedragen. De voornoemde directie is bevoegd in dit geval speciale
eisen te stellen. Het gebruik van neonverlichting is verboden.
De exploitant is verplicht de elektrische installatie van zijn inrichting te allen tijde
toegankelijk te stellen voor de directie van Essent of voor de daartoe door haar met
die controle belaste personen.

4.6

Sanitaire voorzieningen

4.6.1

Watervoorziening
Voor regelmatige verstrekking van water of een mogelijkheid tot watervoorziening op het
woonwagenterrein bij de IJsselhallen zal van gemeentewege worden gezorgd.
Verantwoordelijkheid van de kwaliteit van het water vanaf het standstuk tot aan de
inrichting c.q. woonwagen ligt bij de kermisexploitant (legionella).

4.6.2

Reiniging kermisterreinen
1

2

3

Tijdens de periode van opbouw en afbraak en gedurende de openstelling van de
attracties dient de reiniging van de attractie en haar onmiddellijke omgeving op
deugdelijke wijze door de exploitanten zelf te geschieden. De reiniging van de overige
kermisterreinen zal door of vanwege de gemeente Zwolle geschieden.
De reiniging vangt dagelijks aan om 07.00 uur; door de exploitanten dient bij deze
reiniging desgevraagd medewerking te worden verleend om de reiniging steeds vóór
10.00 uur te kunnen beëindigen.
Tijdens de duur van de kermisreiniging kunnen de exploitanten hun woon- en
exploitatieafval meegeven aan het personeel van het reinigingsbedrijf Rova; zij dienen
de daartoe door het toezichthoudend personeel v.d. reinigingsdienst gegeven
aanwijzingen op te volgen.
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4

5

4.6.3

Tijdens de opbouwperiode dienen de exploitanten het door hen geproduceerde afval
te verzamelen en deugdelijk opgeslagen te houden totdat het reinigingsbedrijf Rova
tijdens de opbouwperiode (vóór aanvang van de kermis) wordt opgehaald.
Iedere exploitant die zich bezig houdt met de verkoop van etenswaren en/of
frisdranken, dient zijn standplaats en de nabije omgeving schoon te houden en zorg te
dragen voor tijdig deponeren van afvalstoffen in de daartoe aanwezige
afvalcontainers.

Lozen vloeibare afvalstoffen
Vloeibare afvalstoffen (fecaliën inbegrepen) moeten vanuit geparkeerde woonwagens
geloosd worden op de daarvoor speciaal aangelegde tijdelijke bovengrondse
afvoerleidingen welke zijn aangesloten op inspectieputten uitsluitend met behulp van
slangen, die van voldoende lengte en stevigheid zijn. Daarbij dient er op te worden
toegezien, dat de straat op generlei wijze wordt verontreinigd.
Onder alle stoom- en elektrische machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en
machinerieën, waarvan olie, benzine of andere vloeistof kan afdruipen, moet een
voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.

4.7

(Brand)veiligheids- en geluidsvoorschriften

4.7.1

(Brand)veiligheidsvoorschriften
1

Een kermis is een vorm van evenement. Voor dit soort activiteiten is de BGBOP
(Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen) en in
uitzonderlijke gevallen het Bouwbesluit 2012 altijd rechtstreeks geldig. Voorwaarden
uit deze besluiten kunnen ter aanvulling opgenomen worden in een evenementen
vergunning. Hiervoor wordt u verwezen naar de website van de BGBOP:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html

2

De veiligheid en de constructie van kermisinrichtingen/attractietoestellen (anders dan
voor een kermis) ten behoeve van een evenement moeten qua veiligheid zijn
goedgekeurd door een op dit gebied door de minister van VWS aangewezen
keuringsinstantie (AKI), zoals het (Nederlandse) Liftinstituut B.B. of het (Duitse)
TUV Industrie Service GmbH.
Attracties moeten zijn gecontroleerd bij het RAS-register en zijn geaccordeerd.

3

4.8

Geluidsvoorschriften
Het college kan nadere voorwaarden stellen ter voorkoming c.q. beperking van
geluidsoverlast. Bij overtreding van de voorwaarden ten aanzien van de
geluidsvoorschriften dan wel bij weigering van plaatsing van genoemde geluidsbegrenzers
gelden de sanctiebepalingen van artikel 4.4 van deze voorwaarden.

4.8.1

Herdenking 15 augustus
Exploitanten zijn verplicht het geluid te dempen gedurende de herdenking bij het Indië
monument op 15 augustus van 19.00 tot 20.30 uur.

4.8.2

Prikkelarme kermis en VIP-middag
Exploitanten zijn verplicht mee te werken aan de prikkelarme kermis op de dinsdag van
13.00 tot 15.00 uur. Dit betekent behalve geen geluid ook geen lichteffecten. Dit betekent
ook dat alle attracties geopend moeten zijn om 13.00 uur.
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5

SLOTBEPALINGEN

5.1

APV, Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen e.a.

Datum

1

2

3

5.2

De exploitanten, aan wie een standplaats is toegewezen, zijn in alles in ieder geval
onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de
Brandbeveiligingsverordening, de Bouwverordening van de gemeente Zwolle, het
Bouwbesluit en het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 1996,
474) of indien een van voornoemde regeling wordt herzien of gewijzigd, de daarvoor in
de plaats tredende regeling.
Zij dienen zich deswege te gedragen naar de bevelen en aanwijzingen door of
namens het college, de burgemeester, de hoofdcommissaris van Politie, de
commandant van de Brandweer, aangegeven of te geven in het belang van de
openbare orde, de hygiëne, de veiligheid en de zedelijkheid, voor wat betreft de
brandpreventie of met betrekking tot de naleving van de Verpachtingvoorwaarden, ten
aanzien van de constructie en samenstelling van de kermisattracties.
Zij verstrekken aan de in lid 2 genoemden of de namens hen optredende
functionarissen zonder voorbehoud alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de
werking en constructie van kermisattracties indien daarom wordt verzocht.

Misdragingen
Bij misdragingen jegens functionarissen die namens de gemeente met de
kermiswerkzaamheden belast zijn, zijn de sanctiemaatregelen genoemd in artikel 4.4 van
overeenkomstige toepassing.

5.3

Bekendheid met voorwaarden en dergelijk
1
2

5.4

Iedere inschrijver wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van deze voorwaarden.
De inschrijvers worden door de enkele daad der inschrijving geacht zich te
onderwerpen aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Vrijwaring schade
De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van enige schade, welke het
gevolg kunnen zijn van het opbouwen, het gebruiken, aanwezig zijn en/of opruimen van de
krachtens de toewijzing van een standplaats op de kermisterreinen toegelaten inrichtingen.

5.5

Interpretatie voorwaarden
In gevallen, waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voorzien, beslist het college.

5.6

Corona
De gemeente houdt zich het recht voor de kermis geen doorgang te laten vinden in
verband met van overheidswege opgelegde coronamaatregelen
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