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Geachte heer, mevrouw, 

Op 17 maart 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie CU-SGP over de Kermis 
Hoofddorp naar aanleiding van een klacht van een bewoner. 

Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: Herkent u deze situatie? 

Antwoord: De kermis in Hoofddorp centrum vindt voor het derde jaar plaats op het Van der 
Zee-terrein. De kermis heeft een geluidsontheffing gekregen. Deze geluidsontheffing is 
dagelijks gecontroleerd door de gemeente. Er is geen overschrijding gemeten. Dat betekent 
echter niet dat mensen geen hinder kunnen ervaren. Op vervuiling of hinder van voertuigen 
wordt streng toezicht gehouden door de gemeente. Er is er geen overtreding van de 
vergunningsvoorwaarden geconstateerd. Wij herkennen de geschetste situatie dan ook niet. 

Vraag 2: Zijn er meer, vergelijkbare klachten binnen gekomen? 

Antwoord: Nee, er zijn wel positieve reacties ontvangen op de aanpassingen die de kermis 
organisatie heeft gedaan met betrekking tot plaatsing van aggregaten en gebruik elektra. 

Vraag 3: Wat is het beleid om een dergelijke, ongewenste situatie in de toekomst te 
voorkomen ? 

Antwoord: Evenementen van deze omvang zijn volgens het in 2011 vastgestelde 
evenementenbeleid passend in het centrum van Hoofddorp. Daarin is expliciet aangegeven 
dat het Van der Zee-terrein zich goed leent voor grote evenementen. 
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, ^ — ) de j50l«emeester. 

jrs. C.H.J. Brugman 
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