
 
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN aan collegeleden  
Art. 35 RvO 
 
        
    

 
Aan de griffier van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 

 
Datum: 22 juli 2018 
 

 
Onderwerp: vergunningverlening circus Middelharnis 
 

 
Het college/de burgemeester* wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk te 
beantwoorden: 
 

- Erkent het college (achteraf) dat geluidsoverlast geen rol blijkt te spelen op de 
toegewezen locatie voor het circus Freiwald te Middelharnis (locatie valt niet binnen 
de benoemde grens van 200 mtr) ? 

- Is er overleg geweest over de locatiekeuze met het circus ? Waarom is deze locatie, 
in de buurt van een kerk, toegewezen ? 

- Is er gesproken over oplossingen in het schuiven van tijdstippen van kerkgang en 
circusvoorstellingen ? 

- Bent u bereid om nogmaals de discussie te openen over de nota zondagsrust, daar 
wij denken dat we hier te maken hebben met een structurele andere interpretatie van 
de situatie ? 

 

 
Aanleiding: 
Het circus Freiwald dat het eiland Goeree-Overflakkee aandoet voor meerdere voorstellingen 
heeft geen toestemming gekregen om voorstellingen op zondag te geven in Middelharnis. 
 
Er is, zo meldt het college, gehandeld volgens de letter en de geest van de beleidsnota 
zondagsrust (vastgesteld 28-1-2016). De Pvda Goeree-Overflakkee leest en interpreteert 
deze nota op dit punt anders. De afstand tussen circus en kerk is +- 280 meter, met 
gebouwen (Lidl/Gamma) tussen de 2 locaties waardoor zicht en geluid tot vrijwel 0 
gereduceerd worden.  
De Pvda betreurt het dat een aanvraag voor een evenement afgewezen wordt zonder goede 
argumentatie. Dit is niet goed voor de eilandmarketing en voor burgers die juist prijs stellen 
op evenementen op zondag. Het kan negatieve PR opleveren en daarnaast worden 
economische belangen van de ondernemer geschaad. 
 
zondagswet: 

“Dit betekent dat op grond van deze wet een vergunning voor een evenement op de zondag  na 13.00 uur, met 

inachtneming van hetgeen in de Zondagswet is opgenomen, niet geweigerd kan worden” 

 
“Na 13.00 uur zijn openbare vermakelijkheden dus wel toegestaan, zolang het geluid de kerkdiensten niet 

verstoort of verder draagt dan 200 meter vanaf de geluidsbron”. 

 

nota zondagsrust gemeente GO: 

“De economische belangen en de wens van anderen op Goeree-Overflakkee om ontspanning te organiseren op 

zondag moeten eveneens worden gehoord.” 

 

“Het forse aantal activiteiten (inde gemeente GO) duidt er op dat deze evenementen belangrijk worden 



gevonden. Ze trekken bezoekers aan en hebben dus een zekere economische betekenis, ze beïnvloeden het imago 

van de kern of de vereniging en, niet in het minst, ze hebben effect op de saamhorigheid en levendigheid in het 

desbetreffende gebied. Ze hebben een zeker maatschappelijk belang en daarom vaak ook een groot draagvlak. In 

het algemeen kan dan ook worden gesteld dat deze festiviteiten waarde hebben vanuit cultureel, economisch en 

sociaalmaatschappelijk oogpunt.” 
 

“De gemeente zal zich ervoor inspannen om te bewerkstelligen dat evenementen - als die op zondag worden 

gehouden - buiten de bebouwde kom plaatsvinden. “ 

 

“Wanneer er structurele situaties opdoen in relatie tot de zondagsrust die niet beschreven zijn in dit document, 

ligt het in de rede om deze eveneens aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.” 

 

 

 

 
Indiener:  
Petra ‘t Hoen (PvdA) 
 
 

 

 


