
Overzicht kosten evenemententerreinen gemeente Dalfsen 
 

Evenemententerrein Eigendom Overeenkomst Huur Vastrecht Water/Stroom WOZ gebruikersdeel Beperkingen op grond van 
bestemmingsplan  

Dalfsen Gemeente Dalfsen n.v.t. Geen, wel betaalt de 
gebruiker een waarborgsom 

 Tegen kostprijs n.v.t.  Per jaar max 25 evenementen 
zoals tentoonstellingen, 
(jaar)markten, kermissen, 
sportmanifestaties, circussen, 
volksfeesten, 
concerten/optredens en daarmee 
qua aard en omvang gelijk te 
stellen andere evenementen in 
de open lucht; 

 Toezegging burgemeester bij 
vaststelling bestemmingsplan: 
 Max 5 grote evenementen (= 

vindt ook ’s avonds plaats, 
qua geluid belastend voor 
omwonenden, trekt veel 
bezoekers) 

Nieuwleusen Gemeente Dalfsen n.v.t. Geen, wel betaalt de 
gebruiker een waarborgsom 

 Tegen kostprijs n.v.t.  Max 5 evenementen per jaar 
zoals tentoonstellingen, 
(jaar)markten, kermissen, 
sportmanifestaties en daarmee 
gelijk te stellen andere 
evenementen in de open lucht; 
 tevens voor uitsluitend 

parkeren en stalling tijdens 
de jaarlijkse Oranjefeesten 
ten dienste van uitsluitend 
(vracht-)auto's en caravans 
van exploitanten; 

 tevens voor uitsluitend 
parkeren en stalling tijdens 
en ten dienste van de 
jaarlijkse Oranjefeesten; 

Lemelerveld Gemeente Dalfsen (M 
751) en Stichting 
Festiviteiten 
Lemelerveld (M 1636) 

Huurovereenkomst met Stichting 
Festiviteiten Lemelerveld voor dat 
deel dat eigendom is van de 
gemeente Dalfsen.  Geldig t/m 
augustus 2001 (afkomstig uit 
1996). Indien niet opgezegd wordt 
telkens verlengd met een jaar. 

f. 500,=, + per jaar indexering 
huur 
 
geen waarborgsom namens 
gemeente is aan de stichting 

Alle 
geldelijke 
lasten, die 
door 
publiekrechte
lijke lichamen 
van het 
gehuurde 
worden 
geheven, 
blijven voor 
rekening van 
verhuurder 

Voor rekening van 
de huurder 

Voor rekening Stichting 
Festiviteiten 
Lemelerveld 

 Max 12 evenementen per 
kalenderjaar; 
 Max 1500 bezoekers per dag 
 Voldoende 

parkeervoorzieningen 
 Natuurijsbaan 
 Het uitoefenen van 

sportactiviteiten (uitgezonderd 
gemotoriseerd en 
gemechaniseerd en sporten met 
dieren) 

 Speel- en spelvoorzieningen 

Oudleusen Gemeente Dalfsen Gebruiksovereenkomst met 
Stichting BEST t/m 31 december 
2046 

Gebruik om niet 
waarborgsom aan de 
stichting 

Voor 
rekening van 
gebruiker 

Voor rekening van 
gebruikers 

Voor rekening van 
gebruiker (BEST) 

Alleen gebruikt worden als 
evenemententerrein 


