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Onderwerp

Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011

Voorstel

De raad voor te stellen om de Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen
2011 te wijzigen.

Inleiding

De noodzaak is ontstaan om aandacht te geven aan het wijzigen van de Verordening
kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011. Dat komt door twee factoren.

Een daarvan is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
(ABRvS) van 2 november 2016 in een zaak over een speelautomatenhal
(ECLI:NL:RVS:2OL6:2927). In die uitspraak heeft de ABRvS bepaald waarmee gemeenten
rekening moeten houden bij de verlening van zogenaamde schaarse
rechten/vergunningen. Dat zijn vergunningen, waarvan er slechts een bepaald aantal
verleend kunnen worden terwijl, er mogelijk meer belangstellenden zijn voor een
dergelijke vergunning. Om aan het bepaalde in de uitspraak van de ABRvS te voldoen
moeten de huidige vergunningverlening en de onderliggende regelgeving gewijzigd
worden.

De andere factor is het feit dat er initiatieven bij onze gemeente zijn ingediend voor de
bouw van twee hotels. Bij beide hotels maakt een speelautomatenhal/casino onderdeel uit
van het door de initiatiefnemers noodzakelijk geachte, totale voorzieningenpakket.

Verder wordt u verwezen naar het bijgevoegde concept-raadsvoorstel.
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a Het doel van de voorgestelde wijziging van de verordening is om een oplossing te
bieden voor de problematiek, die verbonden is aan het verlenen van de huidige
schaarse vergunningen voor speelautomatenhallen. Die oplossing is gevonden in

wijziging van de regels, waardoor er geen sprake meer is van schaarse
vergu n ningen voor speelautomatenha llen.
Daarbij is tegelijkertud het doel om de lnltlatleven voor de twee hotels verclere
doorgang te kunnen verlenen. Die hotels worden immers in meerdere opzichten
als een aanwinst voor de gemeente Weert gezien.
Ook is het doel om bij de nieuwe regels zo veel als redelijk en mogelijk is de
risico's op kansspelverslaving tegen te gaan.

Susanne Eurlings, senior projectleider, team Projecten & Processen
Ingrid Leermakers, projectleider, team Projecten & Processen
Anouk Beurskens, beleidsmedewerker, afdeling Ruimtelijke Beleid
Michel Jans, senior juridisch beleidsadviseur, afdeling Ruimtelijke Beleid
Leon Heesen, Juridisch sectorcontroller, afdeling Managementondersteuning,
sector Ruimte
Harry Wang, juridisch beleidsadviseur, afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving

Mevrouw J.A. Meijer, coördinerend adviseur preventie kansspelverslaving,
Kansspelautoriteit
Mevrouw S. Verkennis, preventiewerker, Vincent van Gogh voor geestelijke
gezondheidszorg, Cluster Intensieve Zorg Thuis & Kliniek

Argumenten

De Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011 beperkt op dit moment
het aantal vergunningen voor speelautomatenhallen tot twee (schaarse vergunning). Een

oplossing voor het huidige vraagstuk is mogelijk via het aanpassen van de regelgeving.
Daardoor is er geen sprake meer van het fenomeen schaarse vergunning. Zie voor het
overige bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

Kanttckcningen Gn risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het aantal vergunningen voor speelautomatenhallen is na de voorgestelde wijziging van
de verordening niet meer beperkt tot twee.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t

Com mun icatie/ participatie

Er zijn gesprekken gevoerd met de huidige vergunninghouders om hen te informeren over
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speelautomatenhal len.
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