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Reconstructie afgelasting Kerstmarkt
Passage uit het rapport Vliegvuur op Scheveningen:
"Evenementen draaien niet om veiligheid. Veiligheid vormt echter wel een randvoorwaarde. De Onderzoeksraad
voor Veiligheid gaat uit van het beginsel dat de organisator van een evenement primair verantwoordelijk is voor
een ordentelijk en veilig verloop van hetgeen hij organiseert, conform de gemeentelijke voorschriften en
landelijke wetgeving. Hoewel het een illusie is te streven naar uitsluiting van elk risico, moeten organisatoren
wel de risico’s goed in kaart hebben en deze zo veel mogelijk beperken. Het is vervolgens aan de burgemeester
om een weloverwogen besluit te nemen of de aanwezigheid van bepaalde risico’s opweegt tegen de andere
belangen die met het plaatsvinden van evenementen gemoeid zijn."
Dinsdag 10 december tot vrijdagochtend 13 december 2019
Op dinsdag 10 december 2019 wordt duidelijk dat er (zeer) wisselende weersvoorspellingen voor de
Kerstmarkt, met name qua windverwachting, worden voorspeld. Het gaat hierbij om de voorspellingen zoals
die vanuit het KNMI specifiek voor Dordrecht worden gegeven. Op dat moment zijn direct alle betrokkenen van
het Evenementenoverleg (overleg bestaande uit hulpdiensten, interne gemeentelijke diensten en de
organisator) geïnformeerd. Er wordt afgesproken dat dinsdag einde middag weer contact opnemen met
weerpartijen, evenals woensdagmorgen. Het advies is om dagelijks contact te houden, dat gebeurd uiteraard.
De voorspelling van maandag 9/12 16.30u:
Het is nog redelijk onbestendig en lastig te voorspellen, maar de meeste berekeningen voorspellen een
windkracht 5/6 op vrijdag en zaterdag met windstoten van 65/70 km/u. Er zijn ook modellen die hogere
waarden voorspellen èn een aantal weersites die lagere waarden aangeven.
De voorspelling van dinsdag 10/12 15.30u:
De verwachting is iets bijgesteld. Het KNMI voorspelt een opbouw in de windsnelheid richting zaterdag. Op
donderdag is de verwachting windkracht 3/4, op vrijdag windkracht 4/5, op zaterdag windkracht 6 en op
zondag windkracht 4/5. De zorg zit in de tweede helft van zaterdag. Hiervoor ziet het KNMI een behoorlijke kans
op windstoten met naar alle waarschijnlijkheid code geel. Er is een kleine kans op een wat heftigere voorspelling
(5/10% kans op code oranje), maar het kan ook meevallen.
De windkracht is van belang voor de te plaatsen materialen, zoals kramen, tenten, hekken, bomen etc. Voor
kramen is een windkracht 5 behoorlijk (ook sterk afhankelijk van de locatie), voor tenten geldt in zijn
algemeenheid dat bij windkracht 6 de tent moet worden ontruimd en afgesloten zodat de constructie
gewaarborgd blijft.
In de vergunning van de Kerstmarkt zijn o.a. de volgende voorschriften opgenomen:
 Er dienen beheersmaatregelen** beschreven te zijn, die voorzien in de situatie dat de
weersomstandigheden ongunstiger worden dan de waarden waarop de objecten zijn berekend. Deze
beheersmaatregelen kunnen onderdeel zijn van een veiligheidsplan en/of ontruimingsplan. De
vergunninghouder is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van deze beheersmaatregelen
 De vergunninghouder van het evenement is verplicht zich vooraf en tijdens het evenement op de hoogte te
stellen van de voorspelde weersomstandigheden voor het evenement;
 Bij voorspellingen die ongunstiger zijn dan de waarde waarop de objecten berekend zijn, moeten
omschreven beheersmaatregelen uitgevoerd worden, waarbij de nadruk moet liggen op het in veiligheid
brengen van de aanwezige mensen;
**b.v. bij windsnelheden > 15,6 m/s (0,15 kN/m2 - 6 Beaufort) dienen de doeken / zeil neergelaten te
worden, bij windsnelheden > 20,7 m/s (0,25 kN/m2 - 8 Beaufort ) dient het omringende terrein rondom
het object ontruimd te worden.
Besloten wordt om de opbouw zoals gepland gewoon door te laten gaan, de eerste werkzaamheden starten
woensdagochtend. Afgesproken wordt om, wanneer de verwachtingen zo blijven, alvast een overleg te
plannen om te bespreken wat verstandige en veilige mogelijkheden en oplossingen zijn (uiteraard afhankelijk
van de dan geldende weersvoorspellingen) en een eventuele beslissing te nemen.
In de loop van de week wordt duidelijk dat, na afstemming met de weerpartijen, de weersvoorspellingen niet
veranderen.
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Scenario extreme weersverwachting/-omstandigheden in het draaiboek Kerstmarkt:
Onder het scenario extreme (winterse) weersomstandigheden valt; zeer harde wind(stoten),
onweer, zware hagel, storm, extreme regenval, extreme kou, extreme ijzel of sneeuwval.
Zowel organisatie als hulpdiensten zijn in de aanloop naar het evenement alert op de
weersvoorspellingen. Zeker gezien de noodzakelijke afgelastingen in voorgaande jaren. Zo
nodig/mogelijk worden tijdig maatregelen genomen.
Maatregelen in het draaiboek van de organisatie in het kader van het scenario extreme weersverwachting/omstandigheden beschrijven onder andere het volgende:
 Continue contact houden met het meteoadviesbureau en weersites in de gaten houden.
 Leveranciers op locatie om hun materialen extra te zekeren of (deels) af te bouwen.
 Afhankelijk van windkracht en soort materiaal.
 Alle onderdelen en locaties checken op de verwachte weersinvloeden.
 Programma zo nodig aanpassen of stilzetten.
Uit ervaring van eerdere incidenten blijkt dat juist in dit scenario de handelaren een extra
complicerende factor zijn. Zij willen hun kostbaarheden beschermen voor eventueel slecht weer.
Bij een ontruiming is het echter essentieel dat er geen auto's het terrein op komen, extra
ondersteuning van de bewaking bij de verkeersposten is daarom geboden.
Vrijdag 13 december 2019
Dat betekent dat op vrijdagochtend alle partijen (organisator, gemeentelijke diensten en hulpdiensten) bij
elkaar komen om mogelijkheden te bespreken. Ter plekke worden de weerdiensten geïnformeerd voor het
meest actuele weerbericht. Voor zaterdag 14 december wordt er de gehele dag een weersverwachting
afgegeven van windkracht 5/6, tevens kunnen windstoten met windkracht 6/7 optreden. Tijdens buien kunnen
windstoten met windkracht 7/8 optreden. Al snel is duidelijk dat de weersverwachting dusdanig zijn dat
besloten wordt het advies te geven om de 2e dag van de Kerstmarkt Dordrecht, zaterdag 14 december, af te
gelasten. Belangrijkste motivatie is dat de veiligheid van bezoekers, bewoners en handelaren niet
gegarandeerd kan worden.
Op advies van de organisatie en hulpdiensten besluiten de organisatiedirectie en burgemeester Kolff om de
tweede dag van de Kerstmarkt Dordrecht, zaterdag 14 december, af te gelasten. De eerste dag van de
Kerstmarkt, vrijdag 13 december, gaat gewoon door zoals gepland. Het besluit is vroegtijdig genomen om alle
handelaren en bezoekers uit binnen- en buitenland bijtijds te kunnen informeren, dit vergt namelijk veel tijd en
moet uitvoerbaar zijn. Alle kramen en tenten blijven staan maar wordt zo afgeruimd/dichtgezet dat de wind
geen invloed heeft. De aanwezige EHBO zal aanwezig zijn om eventuele incidenten te kunnen verzorgen, ook
blijven de pendeldiensten rijden zodat bezoekers zelfstandig kunnen beslissen toch een bezoek aan Dordrecht
af te leggen. Op dat moment wordt alles in het werk gezet om zoveel mogelijk partijen te informeren over de
afgelasting. De weekmarkt gaat door aangezien deze met zwaarder materiaal werkt en verankerd kunnen
worden aan de verankeringspunten die daar speciaal voor zijn aangelegd.
Handelaren zijn door de organisatie al geïnformeerd. Daarnaast zijn heel veel betrokken organisaties verzocht
het bericht zo breed mogelijk te verspreiden. Het helpt natuurlijk als het bericht veel op social media gedeeld
wordt. Op de (tekst)borden die gebruikt wordt door de Kerstmarkt komt deze informatie ook te staan.
Communicatie verloopt primair via de organisatie. Pers gaat in eerste instantie naar Gerben Baaij van
Dordrecht Marketing. Bestuurlijke vragen gaan naar burgemeester Kolff.
Zaterdag 14 december 2019
Zaterdag 14 december start qua weer en wind vooralsnog rustig. Er staat een stevige wind maar nog niet de
windkrachten zoals de voorspellingen. In de middag lijkt de wind aan te trekken. Monitoring van social media
gaat vooral over onbegrip over de afgelasting. Er is kritiek op de organisatie en de gemeente. Men begrijpt niet
dat de weekmarkt wel gewoon doorgaat. (n.b. ook op andere plekken gingen kerstmarkten niet door, zoals in
Wierden en Duindorp). Teleurstelling bij de standhouders over wat zij noemen een foutieve beslissing van de
organisatie en over het feit dat men geen schadevergoeding krijgt.
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In de middag trekt de wind stevig aan en eind van de middag/begin van de avond vlogen er ook daadwerkelijk
materialen in het rond. In het filmpje in bijgaande link is een filmpje te zien van het weer op zaterdag 14
december: https://www.youtube.com/watch?v=E5t4cijRAf8&feature=youtu.be
Ook Kerstmarkten in Wijk bij Duurstede, Groesbeek, Wervershoof, Roden, Wierden, Leimuiden zijn afgelast.
Zaterdagavond wordt duidelijk dat de weerdiensten de weersverwachting voor zondag 15 december
vergelijkbaar met die van zaterdag 14 december inschatten. Daarmee is het risico op onveilige situaties door
harde windstoten zowel tijdens de opbouw van de Kerstmarkt 's ochtends, als tijdens het evenement zelf te
hoog is. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan waarbij de veiligheid van bezoekers, bewoners en
handelaren in het geding komen. Verscheidene andere mogelijke opties zijn besproken zoals:
later beginnen (onverantwoord in verband met 350 voertuigen van handelaren tegelijkertijd met 50.000
bezoekers levert gevaarlijke situaties op, daarnaast duurt de opbouw op het normale tijdstip al 3 uur);
markt opbouwen maar luifels kramen weglaten (teveel risico op beschadiging handelswaar i.v.m. de wind,
de tenten moeten dicht blijven met de voorspelde wind i.v.m. het risico op wegwaaien van de tent
wanneer deze open is);
delen van de markt naar binnen verplaatsen (risico's op gevaarlijke situatie i.v.m. brandveiligheid inclusief
het niet onder kunnen brengen van alle handelaren waardoor wanordelijkheden kunnen ontstaan).
Na overleg tussen organisatiedirectie en burgemeester Kolff wordt besloten om ook de derde en laatste dag
van de Kerstmarkt Dordrecht af te gelasten. Net als vrijdag wordt het besluit tijdig genomen omdat en
bezoekers uit binnen- en buitenland bijtijds te kunnen informeren. Alle kramen en tenten blijven staan maar
wordt zo afgeruimd/dichtgezet dat de wind geen invloed heeft.
Formele besluitvorming
De vergunning is verleend aan Stichting Dordrecht Marketing. De directie van de organisatie heeft in overleg en
gezamenlijk met de burgemeester besloten de kerstmarkt op zaterdag en zondag af te gelasten. Een besluit in
de zin van de Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een bestuursrechtelijke
rechtshandeling. Daarvan is hier geen sprake. Uitleg hiervan is dat de organisatiedirectie heeft besloten voor
deze twee dagen geen gebruik te maken van de verleende vergunning en dat is hun goed recht gezien de
weersverwachtingen. Dat het niet doorging is vervolgens via alle mogelijke media gecommuniceerd. Het gaat in
dit geval om een 'gewoon' besluit in de zin van het algemene spraakgebruik.
Samengevat: er hoeft niet (alsnog) een besluit (in de zin van de Awb) tot intrekking van de vergunning of
afgelasting genomen worden door de burgemeester of wie dan ook.
Coulanceregeling
De gemeente Dordrecht zal uit coulance op korte termijn met een regeling komen om de getroffen
kraamhouders te compenseren. Communicatie hierover met de getroffen kraamhandelaren is op 20 december
2019 als volgt verzonden naar alle deelnemers (handelaren, horeca en sponsors):
"Geachte deelnemer aan de Kerstmarkt,
Eerder hebben we toegezegd u nader te informeren over de coulanceregeling die de gemeente Dordrecht
aankondigde na de gedeeltelijke afgelasting van de Kerstmarkt.
Deze week hebben we als organisatie alle relevante informatie aangeleverd bij de gemeente. De gemeente stelt
op basis daarvan in overleg met ons de regeling op. Dit vergt enige tijd, ook in verband met de komende
Feestdagen. Wij vragen uw begrip daarvoor. Wij zullen u in januari nader informeren."
Verzekering
Op 19 december 2019 heeft Dordrecht Marketing gesproken met de schade-expert die door de verzekeraar is
aangesteld om de schade af te handelen. Het was een uitgebreid gesprek, waarin doorgevraagd is over wie
Dordrecht Marketing is als organisatie, de (financiële) opzet van de Kerstmarkt, de tijdslijn van de genomen
beslissingen, de zorgvuldigheid van het doorlopen proces etc.
In januari worden een aantal zaken voor de schade-expert op een rij gezet zodat hij dat in zijn rapport naar de
verzekeraar kan meenemen. Waarschijnlijk zal verzekeringstechnisch geen vergoeding van de kosten voor
deelnemers plaatsvinden.
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Wel bestaat er een mogelijkheid dat een deel van de gemaakte kosten geclaimd kunnen worden. Denk dan
bijvoorbeeld aan beveiligingspersoneel dat minder dan 48 uur voor aanvang niet meer af te zeggen is, artiesten
die wel zijn betaald, maar niet hebben kunnen optreden, het flyer- en bouwteam die wel betaald zijn omdat
mensen hun bijbaantje hadden afgezegd etc. Dat wordt begin 2020 uitgezocht en ingediend.
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Dordrecht, 13 december 2019

Tweede dag (Zaterdag 14 december) van de Kerstmarkt Dordrecht
afgelast door weersomstandigheden
De organisatie van de Kerstmarkt Dordrecht heeft vanwege de verwachte
weersomstandigheden besloten de tweede dag van de Kerstmarkt, zaterdag 14
december, af te gelasten. Dit besluit is genomen in nauw overleg met
hulpdiensten en de burgemeester.
Voor zaterdag 14 december wordt er de gehele dag een weersverwachting afgegeven van
windkracht 5/6, tevens kunnen windstoten met windkracht 6/7 optreden. Tijdens buien
kunnen windstoten met windkracht 7/8 optreden. Hierdoor ontstaat er een te hoog risico
op gevaarlijke situaties waarbij de veiligheid van bezoekers, bewoners en handelaren niet
gegarandeerd kan worden.
Daarom is in overleg tussen organisatie, hulpdiensten en burgemeester besloten om de
tweede dag van de Kerstmarkt Dordrecht, zaterdag 14 december, af te gelasten. Dit
besluit is vroegtijdig genomen om alle bezoekers uit binnen- en buitenland bijtijds te
kunnen informeren.
De organisatie van de Kerstmarkt betreurt het zeer deze vervelende beslissing te moeten
nemen. Helaas is die onontkoombaar.
Op zondag 15 december zien de weersvoorspellingen er gelukkig een stuk beter uit en
kunnen we alle bezoekers van harte welkom heten op de Kerstmarkt. De Kerstmarkt is
op zondag van 11.00 tot 18.00 uur geopend voor bezoekers.
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en het laatste nieuws via de website
www.kerstmarktdordrecht.nl, facebook.com/KerstmarktDordrecht en
twitter.com/KerstmarktDordt.
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Dordrecht, 14 december 2019

Ook derde dag (zondag 15 december) van de Kerstmarkt Dordrecht
afgelast door weersomstandigheden
De organisatie van de Kerstmarkt Dordrecht heeft vanwege de verwachte
weersomstandigheden besloten ook de derde en tevens laatste dag van de
Kerstmarkt, zondag 15 december, af te gelasten.
De weersverwachting voor zondag 15 december is vergelijkbaar met die van vandaag,
zaterdag 14 december. Het risico op onveilige situaties door harde windstoten is zowel
tijdens de opbouw van de Kerstmarkt 's ochtends, als tijdens het evenement zelf te hoog.
Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan waarbij de veiligheid van bezoekers,
bewoners en handelaren in het geding komen.
In overleg tussen organisatie en burgemeester Wouter Kolff is daarom besloten om de
derde en laatste dag van de Kerstmarkt Dordrecht af te gelasten. Dit besluit is genomen
nadat verscheidene andere mogelijke opties zijn besproken. Deze bieden geen soelaas.
Om een onacceptabel risico te voorkomen heeft de organisatie van de Kerstmarkt deze
hele vervelende beslissing met pijn in het hart moeten nemen. De organisatie werkt een
jaar lang hard aan de realisatie van dit evenement en begrijpt dat dit ook voor
standhouders, betrokkenen en het publiek een hard gelag is.
De gemeente Dordrecht zal uit coulance op korte termijn met een regeling komen om de
getroffen kraamhouders en ondernemers die een deelnemersbijdrage hebben betaald te
compenseren.
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en het laatste nieuws via de website
www.kerstmarktdordrecht.nl, facebook.com/KerstmarktDordrecht en
twitter.com/KerstmarktDordt.

Waarnemingen weerstation Wantijdijk 14 december 2019
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Waarnemingen weerstation Wantijdijk 15 december 2019
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Weerbericht 14 december 2019
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Weersverwachting en -bericht zondag 15 december 2019
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Impressie gevolgen wind zaterdag 14 december 2019
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Mediaberichten afgelasting Kerstmarkt
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