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Geachte heer, mevrouw.
Op 8 augustus 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over
controle op kermisattracties in de gemeente Haarlemmermeer. Onderstaand treft u de
beantwoording aan.

Vraag 1:
Is de opstellingskeuring (een laatste check op kabels, schroeven en slangen) van
kermisattracties door de gemeente Haarlemmermeer verplicht gesteld?
Antwoord: voor het organiseren van een kermis is een evenementenvergunning verplicht. De
plattegrond, waar de opstelling van de kermisattracties op staan vermeld, maakt onderdeel
uit van de vergunning. Op basis hiervan vindt onder andere controle op de opstelling plaats.
De controle is niet verplicht, maar op basis van een veilig gebruik van de kermis wel
wenselijk. Daarom wordt een controle altijd door de gemeente en de brandweer uitgevoerd.

Vraag 2:
Zo ja, wie verricht de opstellingskeuring namens de gemeente Haarlemmermeer?
Exploitanten van kermisattracties erkennen grote verschillen tussen keuringsbureaus in het
al dan niet streng controleren van de attracties. Ook de toetsingskaders die worden
gehanteerd door de keuringsbureaus schijnen behoorlijk te verschillen.
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Antwoord: de gemeente controleert of de kermisattracties overeenkomstig de tekening zijn
opgesteld. Om struikelgevaar voor het publiek te voorkomen wordt gecontroleerd of
eventuele slangen/leidingen voldoende veilig op het kermisterrein liggen. De gemeente
controleert of de attracties op voldoende stevige ondergrond staan en of de op/afstap van de
attractie veilig is. Voor het controleren van de attractie zelf, waaronder de staat en
aansluiting van slangen en leidingen is niet de gemeente, maar de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk. Deze inspecteert steekproefsgewijs op de
kermissen of zich mogelijk onveilige situaties voordoen. Keuringscertificaten worden
afgegeven door keuringsbureaus. De NVWA houdt gericht toezicht op de keuringsinstanties.
Op grond van de door de gemeente afgegeven vergunning moeten kermisexploitanten deze
certificaten altijd kunnen tonen. Steekproefsgewijs vindt deze controle door de gemeente
plaats.

Vraag 3:
In hoeverre controleert de gemeente Haarlemmermeer of de keuringsinstantie haar taken
goed uitoefent?
Antwoord: zie hiervoor het antwoord op vraag 2.

Vraag 4:
Worden de logboeken gecontroleerd als ook de geldigheid van de veiligheidscertificaten
zoals die door de NVMA zijn afgegeven?
Antwoord: zie hiervoor het antwoord op vraag 2.

Vraag 5:
Is het voorgekomen dat de gemeente een attracties heeft laten sluiten ?
Antwoord: het is de verantwoordelijkheid van de NVWA om een kermisattractie te sluiten
wanneer deze niet veilig is. In de gemeente Haarlemmermeer heeft deze situatie zich niet
voorgedaan.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de borgemeester,
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