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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
We willen ruimte geven aan de wensen en behoeften van onze burgers en ondernemers met 
betrekking tot kansspelen en dezelfde mogelijkheden bieden die reeds worden geboden in 
de regio en andere grote gemeenten in Nederland. Vanuit de markt bestaat belangstelling 
voor de ontwikkeling en exploitatie van speelautomatenhallen in de gemeente 
Haarlemmermeer maar ons huidige beleid biedt daartoe onvoldoende mogelijkheden. 
Daarom willen we de exploitatie van speelautomatenhallen onder voorwaarden mogelijk 
maken. Om ervaring op te doen, wordt gestart met uitgifte van een beperkt aantal 
vergunningen. Na evaluatie van deze "proef bepalen we of, waar en hoe de beleidsregels 
met betrekking tot speelautomatenhallen nadere aanpassing behoeven. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt de exploitatie gereguleerd en worden 
aanvullende voorwaarden gesteld aan de exploitatie van speelautomatenhallen. Door 
ruimtelijke sturing gekoppeld aan een maximumstelsel wordt overlast beperkt. Het 
onderzoek op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur 
van de exploitant voorkomt dat medewerking wordt verleend aan criminele activiteiten. 

Wat mag het kosten? 
Ambtelijke kosten voor vergunningverlening worden gedekt uit de leges. In andere 
gemeenten heeft de exploitatie van speelautomatenhallen tot dusverre niet tot extra 
handhandhavingscapaciteit geleid. Reguliere controles op de vergunningen worden door 
toezichthouders uitgevoerd. Overigens wordt hierbij opgemerkt dat de exploitanten 
verantwoordelijk zijn voor het reguleren van de overlast in een straal van 100 meter van de 
speelautomatenhal. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad heeft kaderstellende en verordenende bevoegdheid. Het college bereidt 
beslissingen van de raad voor en voert deze uit. De burgemeester is wettelijk bevoegd om 
aanwezigheids- en exploitatievergunningen (voor kansspelautomaten) af te geven of te 
weigeren. Binnen het college zijn voorts de portefeuillehouders Economische Zaken en 
Volksgezondheid coördinerend wethouders. 
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Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Het speelautomatenbeleid wordt in 2016 geëvalueerd. Bij de evaluatie zal onder meer 
gekeken worden naar het aantal vergunningen in relatie tot de behoefte en het eventuele 
overlast die de vergunningen tot gevolg kunnen hebben. 

2. Voorstel 

Burgemeester-/collegebesluit(en) 
Op grond van het bovenstaande heeft het college besloten om de raad voor te stellen: 
1. de Verordening tot 1 e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 vast te 

stellen. 

Op grond van het voorgaande besluit de burgemeester: 
1. onder voorbehoud van besluitvorming door uw raad over het vaststellen van Verordening 

tot 1 e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013, de Beleidsregel voor 
speelautomatenhallen vast te stellen. 

3. Uitwerking 

Context 

Wijzigende externe omstandigheden vragen om aanpassing van lokale beleidsregels. 

a) Wijzigende externe omstandigheden 

De mogelijkheden om deel te nemen aan kansspelen zijn, mede onder invloed van internet, 
sterk uitgebreid. In zowel regio gemeenten als de grotere Nederlandse gemeenten bestaan 
momenteel ruimere mogelijkheden om deel te nemen aan kansspelen. 
In onze gemeente is één speelautomatenhal aanwezig die op grond van het oude beleid een 
vergunning heeft. Vanuit de markt bestaat belangstelling voor de ontwikkeling en exploitatie 
van meerdere speelautomatenhallen in onze gemeente, maar ons huidige beleid biedt 
daartoe onvoldoende mogelijkheden. Wij willen tegemoet komen aan de wensen en 
behoeften van onze burgers en ondernemers met betrekking tot kansspelen en dezelfde 
kansen bieden die reeds worden geboden in de regio en andere grote gemeenten in 
Nederland. Het mogelijk maken van speelautomatenhallen draagt bij aan de economische 
ontwikkeling en hoeft niet te leiden tot overlast, mits goed gereguleerd. 

Ook de Wet op de kansspelen zal worden aangepast aan de veranderende 
omstandigheden. Om deelname aan kansspelen veilig en verantwoord te laten verlopen, wil 
de staatssecretaris kansspelvormen, waarin de Wet op de kansspelen nu (nog) niet voorziet 
en waaraan bij de consument behoefte bestaat (zoals online kansspelen), wettelijk 
reguleren. Daartoe werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie aan een wettelijke regeling 
voor dit type kansspelen. Op 22 mei 2013 is het concept wetsvoorstel voor online 
kansspelen in consultatie gegaan. Indien de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel 
kansspelen aannemen, wijzigt de huidige Wet op de kansspelen. Het aanbieden van online 
kansspelen onder vergunning wordt hiermee mogelijk gemaakt. De Kansspelautoriteit zal, 
als de wet eenmaal is aangenomen, naar verwachting per 1 januari 2015 vergunningen gaan 
verstrekken. 
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b) Actuele beleidsregels gemeente Haarlemmermeer met betrekking tot 
speelautomatenhallen 

Het Rijksbeleid biedt gemeenten, binnen een bepaalde bandbreedte, de vrijheid om bij 
verordening zelf te bepalen of, hoeveel en waar speelautomaten in de gemeente middels 
een vergunning worden toegelaten (Wet op de kansspelen). 
Voor kansspelautomaten regelt de Wet (Speelautomatenbesluit 2000): 
- het opstelplaatsenbeleid voor de losse locaties; 
- het beleid rondom speelautomatenhallen waar alleen (behendigheids- en kansspel) 

automaten staan. Artikel 30c van de Wet op de Kansspelen stelt dat 
speelautomatenhallen verboden zijn, tenzij de gemeenteraad deze in een verordening via 
een vergunning mogelijk maakt. 

In de gemeente Haarlemmermeer is tot 2010 gewerkt met de "Verordening speelautomaten 
2000". In het kader van de deregulering is deze verordening door de gemeenteraad 
ingetrokken. Ter vervanging van de "Verordening speelautomaten 2000" is in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) bepaald dat maximaal 2 opstelplaatsen voor losse locaties 
(in overeenstemming met de wet) alleen in horeca-instellingen met een drank- en 
horecavergunning aanwezig mogen zijn. 

Horeca-instellingen zonder een drank en horecavergunning (bijvoorbeeld snackbars) maar 
ook buurthuizen en verenigingen zijn laagdrempelig en worden vaker door jongeren bezocht. 
Bij dit type instellingen mogen geen kansspelautomaten worden geplaatst. Opstelplaatsen 
voor losse locaties zijn hiermee voldoende geregeld. 
Een speelautomatenhal is alleen mogelijk met een vergunning. Echter daartoe ontbreken 
momenteel voldoende regels die een integrale en consistente toetsing en handhaving 
mogelijk maken en een ongebreidelde groei van speelautomatenhallen voorkomen. De 
mogelijkheid voor een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal is op dit moment 
nog niet opgenomen in de APV. 

Wat willen we bereiken? 
We willen ruimte geven aan de wensen en behoeften van onze burgers en ondernemers met 
betrekking tot kansspelen en dezelfde kansen bieden die reeds in de regio en andere grote 
gemeenten in Nederland worden geboden. Vanuit de markt bestaat belangstelling voor de 
ontwikkeling en exploitatie van speelautomatenhallen in onze gemeente maar ons huidige 
beleid biedt daartoe onvoldoende mogelijkheden. Daarom willen we de exploitatie van 
speelautomatenhallen onder voorwaarden mogelijk maken. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
De gemeente Haarlemmermeer heeft de afgelopen jaren meerdere aanvragen ontvangen 
met betrekking tot het ontwikkelen van een speelautomatenhal. Om in te kunnen spelen op 
deze marktvraag en de wijzigende externe omstandigheden, willen wij speelautomatenhallen 
onder voorwaarden mogelijk maken en tegelijkertijd de volksgezondheid en openbare orde 
en veiligheid waarborgen. Daartoe gaan wij de APV aanpassen en de beleidsregel 
Speelautomatenhallen vaststellen. 
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Dat gebeurt op basis van de volgende uitgangspunten: 
1. het beleid moet zijn afgestemd op de landelijke regelgeving; 
2. de kans op gokverslaving moet door gerichte maatregelen worden beperkt; 
3. de openbare orde en woon/leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid mag niet 

nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; 
4. het speelautomatenbeleid volgt het regionale beleid; 
5. het speelautomatenbeleid moet handhaafbaar zijn. 

Ad 1 Afstemming landelijke wetgeving 

In de Wet op de Kansspelen wordt het aanbieden van kansspelen gereguleerd. Dit doet de 
overheid door: 
a. toezicht te houden op het naleven van de regels; 
b. toezicht te houden op vergunningsvoorschriften die staan in de Wet op de kansspelen; 
c. aanbieders van kansspelen te verplichten om spelers te wijzen op de risico's van 

kansspelen (vanaf 1 juli 2013); 
d. vergunningen uit te geven voor het aanwezig hebben van kansspelen. 

Het is in Nederland verboden om zonder een vergunning kansspelen te organiseren. 
Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn kleine kansspelen en promotionele kansspelen. De 
minister van Justitie gaat over casino's. Alleen in een casino mogen kansspelen zoals poker, 
blackjack en roulette worden aangeboden. 

Ad 2 Het beperken van gokverslaving 

In het algemeen wordt gesteld dat speelautomaten, ook in amusementscentra, 
gokverslaving bevorderen. Daarbij zijn jongeren het meest kwetsbaar voor gokverslaving. 
Daarnaast is een speelautomatenhal een doelgerichte uitgaansgelegenheid die vooral door 
jongeren als hangplek wordt gebruikt. Teneinde de doelgerichtheid van de hal te versterken 
en impulsbezoek te matigen, wordt vergunningverlening beperkt tot inrichtingen waarvan de 
activiteiten gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. 

Met het rijksbeleid Besluit werving, reclame en verslavingspreventie worden aan vergunde 
kansspelaanbieders kaders gegeven waarbinnen wervings- en reclameactiviteiten kunnen 
worden ontplooid. Zo worden zij verplicht om op zorgvuldige wijze vorm te geven aan 
wervings- en reclameactiviteiten en de consument te wijzen op voor- en nadelen van het 
aanbod van kansspelen. De branche zelf moet bijdragen aan de opsporing van potentiële 
probleemspelers onder meer door het verspreiden van folders en door het trainen van het 
personeel in het herkennen van de kansspelproblematiek bij de spelers. 

Registratiesystemen kunnen worden gekoppeld zodat spelers met een entreeverbod bij een 
casino, bij een andere speelhal kunnen worden gesignaleerd. Hier gaat onze voorkeur dan 
ook naar uit. Mogelijk gaat een centraal landelijk register alle bezoekbeperkingen en 
entreeverboden bijhouden. Via deurbeleid worden jongeren (jonger dan 18 jaar) geweerd. 
Een verbod op alcoholische dranken verkleint de kans dat er lichtvaardig wordt gespeeld. 
Indien in hetzelfde gebouw één of meerdere horecagelegenheden aanwezig zijn waar 
alcohol geschonken wordt moeten deze strikt gescheiden zijn van de speelautomatenhal. 
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Ad 3 Openbare orde en beperking overlast voor de omgeving. 

Om de openbare orde en veiligheid in de speelautomatenhal en de omgeving te waarborgen 
wordt er een aantal voorwaarden gesteld: 
- een locatie met aandacht voor sociale veiligheid, voldoende parkeermogelijkheden in de 

nabijheid, goed bereikbaar en ontsloten; 
- een legitimatie en registratieplicht voor iedere bezoeker via een gescheiden 

toegangscontrole van de speelautomatenhal; 
- de exploitant is verantwoordelijk voor het reguleren van de overlast in een straal van 100 

meter van de speelautomatenhal; 
- cameratoezicht in de speelautomatenhal; 

- Een BIBOB onderzoek wordt uitgevoerd bij de vergunningaanvraag. 

Ad 4 het speelautomatenbeleid in de regio 

Landelijk werken veel gemeenten met een speelautomatenverordening die het aantal 
locaties en het aantal speelautomaten per locatie regelen (maximumstelsel). Het mogelijk 
maken van speelautomatenhallen draagt bij aan de economische ontwikkeling, mits goed 
gereguleerd. Buiten de polder bieden steeds meer gemeenten de gelegenheid aan 
ondernemers om speelautomatenhallen te exploiteren (Sassenheim, Noordwijk, Zaanstad, 
Purmerend). In Sugar-City (Halfweg) is ook een speelautomatenhal gepland. In de 
stadsregio Amsterdam is het toelatingsbeleid per gemeente verschillend uitgewerkt. 
Amsterdam geeft bijvoorbeeld 23 aanwezigheidsvergunningen uit voor (soms 200, maar 
over het algemeen 50 automaten per hal). Zaanstad heeft twee speelautomatenhallen; 
Aalsmeer en Heemstede één en in de respectievelijke verordeningen van Haarlem en 
Amstelveen worden speelautomatenhallen niet genoemd maar ook niet uitgesloten. 
Voor de speelhallen gelden over het algemeen de sluitingstijden van de horeca (01.00 uur 
door de week en 02.00 uur in het weekend). Er mag geen alcoholhoudende drank aanwezig 
zijn of worden verstrekt en er dient bij de ingang te worden gecontroleerd op leeftijd 
(minimaal 18 jaar). 

Ad 5 Handhaving 

In andere gemeenten heeft de exploitatie van speelautomatenhallen tot dusverre niet tot 
extra handhandhavingscapaciteit geleid. Reguliere controles op de vergunningen worden 
door toezichthouders uitgevoerd. Overigens wordt hierbij opgemerkt dat de exploitanten 
verantwoordelijk zijn voor het reguleren van de overlast in een straal van 100 meter van de 
speelautomatenhal. Als er sprake is van overlast wordt de exploitant op zijn 
verantwoordelijkheid gewezen. Bij herhaalde overlast kan bestuursdwang worden toegepast. 

Beleid met betrekking tot speelautomatenhallen in de gemeente Haarlemmermeer 
De gemeente heeft de afgelopen drie jaar meerdere (aan)vragen ontvangen met betrekking 
tot een speelautomatenhal. Het betreft twee concrete vestig ings verzoeken en vier 
belangstellenden die hebben geïnformeerd naar de vestigingsmogelijkheden. Daarnaast 
heeft de bestaande speelhal aan de Tuinweg (met momenteel 112 automaten) in Hoofddorp 
aangegeven te willen uitbreiden. 

Het aantal geïnteresseerden voor een speelautomatenhal, in combinatie met een onderzoek 
naar het aantal beschikbare vergunningen in omliggende gemeenten, heeft er toe geleid om 
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tot vijf beschikbare vergunningen te komen. Zoals hierboven reeds aangegeven, zal bij de 
evaluatie onder meer gekeken worden naar het aantal beschikbare vergunningen in relatie 
tot de behoefte en het eventuele overlast die de vergunningen tot gevolg kunnen hebben. 
In navolging van andere gemeenten in Nederland en de regio willen wij de ontwikkeling en 
exploitatie van speelautomatenhallen onder voorwaarden toestaan. Daarbij kiezen wij voor 
de volgende beleidsuitgangspunten welke vertaald zijn in de Beleidsregel (zie ook bijlage 2). 

Vergunningverlening aan een exploitant (exploitatievergunning) vindt plaats onder de 
volgende voorwaarden: 
- er worden maximaal 5 aanwezigheidsvergunningen voor een kansspelautomatenhal 

uitgegeven; 
- De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld; 
- per speelautomatenhal worden maximaal 150 kansspelautomaten toegestaan; 
- de vergunning is gebonden aan de exploitant1 en 3 jaar geldig; na het verstrijken van 3 

jaar komt de huidige vergunninghouder als eerste in aanmerking voor verlenging van de 
vergunning voor de speelautomatenhal; 

- de beheerder beschikt over het "diploma Sociale Hygiëne of vergelijkbaar". Het personeel 
moet getraind zijn/worden in het herkennen van de kansspelproblematiek bij de spelers; 
indien daartoe aanleiding bestaat worden spelers aangesproken over de 
kansspelproblematiek teneinde ze toe te leiden naar hulpverlening; 

- de exploitant heeft een positief BIBOB-advies; 
- de horecasluitingstijden van de gemeente worden gevolgd; 
- de aanvrager moet lid zijn van de VAN Speelautomaten Brancheorganisatie. 

Om de volksgezondheid te waarborgen en gokverslaving te voorkomen, stellen wij de 
volgende voorwaarden: 
- in een speelautomatenhal is geen verkoop of aanwezigheid van alcohol toegestaan; 
- Indien in hetzelfde gebouw een of meerdere horecagelegenheden aanwezig zijn waar 

alcohol wordt geschonken moeten deze strikt gescheiden zijn van de speelautomatenhal; 
- jongeren (jonger dan 18 jaar) en spelers met een bezoekbeperking en/of entreeverbod op 

basis van legitimatie en registratie worden geweerd; 
- communicatie en reclameactiviteiten met betrekking tot de kansspelmogelijkheden in de 

inrichting worden op zorgvuldige wijze vormgegeven en informeren de klant over de voor-
en nadelen van kansspelen. 

- De in de Wet op de kansspelautomaten aangewezen toezichthouder, te weten Verispect, 
heeft een toezichthoudende rol met betrekking tot het beperken van gokverslaving. 

Om de veiligheid te waarborgen en overlast te beperken stellen wij als voorwaarden dat: 
- vestiging van een speelautomatenhal alleen wordt toegestaan indien voldoende 

parkeermogelijkheden in de directe nabijheid aanwezig zijn en de sociale veiligheid in de 
omgeving niet wordt aangetast; 

- de toezichthoudende rol van de hoofdexploitant zich uitstrekt tot de directe omgeving van 
de speelautomatenhal; 

- er cameratoezicht moet zijn in het pand en aan de buitenkant gericht op het pand; 
- een speelautomatenhal buiten de bebouwde kom zich niet binnen een straal van 1000 

meter van een andere hal bevindt; 
- de speelautomatenhal niet gelegen mag zijn in een woonwijk; 
- de speelautomatenhal niet gelegen mag zijn op monofunctionele bedrijventerreinen; 

1 Op grond van de begripsomschrijving wordt onder een exploitant een natuurlijk of een rechtspersoon verstaan. 
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- de speelautomatenhal is toegestaan binnen de bestemming "centrumfunctie" in een pand 
met een horecabestemming. 

Bovenstaande betekent dat een exploitant een tweetal vergunningen dient aan te vragen. 
Enerzijds een - door de wet op de kansspelen opgelegde - aanwezigheidsvergunning 
(opgenomen in artikel 2:40 APV) en anderzijds een exploitatievergunning (artikel 2:39a APV) 
waarmee de openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd. Immers de openbare orde kan 
niet worden geregeld in een aanwezigheidsvergunning. 

Wat mag het kosten? 
Ambtelijke kosten voor vergunningverlening worden gedekt uit de leges. Nog onduidelijk is of 
de exploitatie van speelautomatenhallen leidt tot meer handhaving en toezicht en of hiervoor 
aanvullende middelen nodig zijn. Evaluatie van de beleidsregels met betrekking tot 
speelautomatenhallen moet hierover meer duidelijkheid geven. In de aanpassing van de 
legesverordening wordt de exploitatie van de speelautomatenhallen meegenomen. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad heeft kaderstellende en verordenende bevoegdheid. Het college bereidt 
beslissingen van de raad voor en voert deze uit. De burgemeester is wettelijk bevoegd om 
aanwezigheids- en exploitatievergunningen (voor kansspelautomaten) af te geven ofte 
weigeren. Binnen het college zijn voorts de portefeuillehouders Economische Zaken en 
Volksgezondheid coördinerend wethouders. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Het speelautomatenhallenbeleid gemeente Haarlemmermeer wordt in 2016 geëvalueerd. Bij 
de evaluatie zal onder meer gekeken worden naar het aantal vergunningen in relatie tot de 
behoefte en het eventuele overlast die de vergunningen tot gevolg kunnen hebben. 

Communicatie 
De wijziging van de APV en de Beleidsregel Speelautomatenhal worden op de gebruikelijke 
wijze gepubliceerd. 

Overige relevante informatie 

a) Overgangsregeling 

Voor het tijdstip van inwerkingtreding van de bovenstaande beleidsregel(s) was op de 
Tuinweg te Hoofddorp reeds een automatenhal legaal gevestigd; deze mag daar in de 
huidige vorm gevestigd blijven zolang aan de overige wet en regelgeving wordt voldaan. 
Indien deze speelautomatenhal wenst uit te breiden, wordt de huidige vergunning zodanig 
aangepast dat deze speelautomatenhal gaat voldoen aan de bovenstaande beleidsregel(s). 
De aanwezigheidsvergunning van deze exploitant telt mee met de maximaal te verstrekken 
aantal van vijf vergunningen, zodat er derhalve nog vier vergunningen zijn te verstrekken. 
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b) Leges 

Op dit moment kan de gemeente Haarlemmermeer geen leges heffen voor het aanvragen 
van een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal. Deze wijziging wordt bij 
de reguliere vaststelling van de Legesverordening 2014 meegenomen. 

4. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. t tr fTN. W/terings 

De burgametester van de gemeente Haarlemmermeer, 

eterings 

Bijlage{n) 

1 wijzigingsverordening 

2 beleidsregel ten aanzien van speelautomatenhallen in de gemeente Haarlemmermeer 



Bijlage 1 

Besluit van de raad van de gemeente Haarlemmermeer van <datum> 
De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 
Gelezen het voorstel van het college van 12 november 2013, nummer 2013.0060541; 
Gelet op het bepaalde in artikel 139 Gemeentewet en artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht; 

Besluit: 

Vast te stellen de navolgende: 

Verordening tot 1e wijziging van de "Algemene Plaatselijke Verordening 2013" 

I De "Algemene Plaatselijke Verordening 2013" wordt als volgt gewijzigd; 

A. Artikel 2:39 wordt vervangen door: 
'Artikel 2:39 Begripsbepalingen 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Wet op de kansspelen; 
b. Speelautomatenbesluit: Speelautomatenbesluit 2000; 
c. speelautomaat: toestel als bedoeld in artikel 30, onder a, van de wet; 
d. behendigheidsautomaat: een speelautomaat als bedoeld in artikel 30, onder b, van de wet; 
e. kansspelautomaat: speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is; 
f. speelautomatenhal: inrichting als bedoeld in artikel 30 c, eerste lid, onder b, van de wet; 
g. exploitant: natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt 

gedreven, en de bestuurders van de rechtspersoon of hun gevolmachtigden; 
h. beheerder: natuurlijke persoon die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent in de inrichting of het 

bedrijf.' 

B. Na artikel 2:39 wordt het volgende artikel toegevoegd: 
'Artikel 2:39a exploitatievergunning speelautomatenhallen 
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te 

exploiteren. 
2. De burgemeester kan maximaal 5 speelautomatenhallenvergunningen verlenen; de aanvragen 

worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
3. Een vergunning voor een speelautomatenhal wordt verleend voor de duur van drie jaar. 
4. Aan de vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden, die betrekking hebben 

op: 
a. de opening- en sluitingstijden; 
b. het toezicht in de speelautomatenhal; 
c. het aantal en type speelautomaten, alsmede het totaal aantal spelers bij volledige bezetting van de 

speelautomaten; 
d. de wijze van exploitatie van de hal. 

5. De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en het voorkomen 
van overlast, beleidsregels opstellen ten behoeve van de exploitatie van speelautomatenhallen. 

6. De burgemeester weigert de vergunning indien: 
a. het maximaal aantal vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend; 
b. de aanvraag meer dan 150 automaten betreft; 



c. de beheerder(s) de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt of de exploitant of de 
beheerder van de speelautomatenhal niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 4 van het 
Speelautomatenbesluit; 

d. de speelautomatenhal welke deel uitmaakt van een groter gebouw geen aparte toegang heeft; 
e. de exploitatie van de speelautomatenhal in strijd is met een geldend bestemmingsplan. 

7. De burgemeester weigert de vergunning eveneens in het geval en onder voorwaarden, als bedoeld in 
artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

8. De burgemeester kan de vergunning intrekken of wijzigen indien: 
a. de exploitatie van een speelautomatenhal om een andere reden dan een bestuurlijke maatregel 

voor een periode langer dan zes maanden is of wordt onderbroken; 
b. een exploitant komt te overlijden c.q. failliet gaat, dan wel indien een exploitant de exploitatie van 

zijn speelautomatenhal beëindigt. 
8. De vergunning vervalt, indien de beslissing op een aanvraag om een nieuwe vergunning voor het 

vestigen dan wel exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand in werking is getreden. 
9. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.' 

C. Aan artikel 2:40 (aanwezigheidsvergunning) worden de volgende leden toegevoegd: 
'4. In een speelautomatenhal zijn maximaal 150 kansspelautomaten toegestaan, mits daarvoor door de 

burgemeester een vergunning is verleend. 
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.' 

II Overgangsrecht 
Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening op een adres reeds een legale 
automatenhal gevestigd was, mag deze daar gevestigd blijven zolang deze aan de overige wet en 
regelgeving blijft voldoen. Hij dient wel een vergunning als bedoeld in artikel 2:39A aan te vragen. 

III Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2014 en wordt 
aangehaald als "Verordening tot 1e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013". 



Bijlage 2 

Betreft: Beleidsregel Speelautomatenhallen 
Vastgesteld: 
Datum bekendmaking: 
Treedt in werking: 1 januari 2014 
Wettelijke basis: Wet op de Kansspelen, art. 2:39 en 2:39a APV gemeente Haarlemmermeer 

Beleidsregel ten aanzien van Speelautomatenhallen gemeente Haarlemmermeer 

Het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2:39 en 2:39a van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) de gemeente Haarlemmermeer ten behoeve van de exploitatie van 
Speelautomatenhallen is een bevoegdheid van de burgemeester. 

De Burgemeester stelt de volgende beleidsregel vast: 

Artikel 1 Definities 
In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 
1. Bezoekbeperking: de beperking, opgelegd door een beheerder, aan een bezoeker 
2. Entreeverbod: het verbod, opgelegd door de beheerder, voor een bezoeker de hal te betreden. 
3. Hal: speelautomatenhal als bedoeld in artikel 30 c van de wet op de kansspelen. 
4. Vergunning: de vergunning op grond van artikel 2:39a APV. 

Artikel 2 Weigeringsgronden 
Een vergunning kan verder worden geweigerd indien: 
1. De beheerder niet beschikt over een diploma Sociale Hygiëne of vergelijkbaar. 
2. De beheerder van slecht gedrag is. 
3. Indien er sprake is van een hal buiten de bebouwde kom en deze zich binnen een straal van 1000 

meter van een andere hal bevindt. 
4. De speelautomatenhal gelegen is in een woonwijk; 
5. De speelautomatenhal gelegen is op monofunctionele bedrijventerreinen; 
6. Wanneer de aanvrager geen lid is van de VAN Speelautomaten Brancheorganisatie 
7. Een speelautomatenhal binnen de bestemming "centrum" niet is gelegen in een pand met 

horecabestemming. 

Artikel 3 Nadere voorwaarden aan vergunning 
De volgende nadere voorwaarden worden verbonden aan de vergunning; 
1. Er mag geen alcohol in de hal aanwezig zijn. 
2. Bezoekers jonger dan 18 jaar, spelers met een bezoekbeperking en/of entreeverbod en bezoekers die 

zich in kennelijke staat van dronkenschap dan wel onder de invloed van verdovende middelen zijn, 
worden geweerd. 

3. In de hal dient cameratoezicht te zijn. 
4. Wervingen en reclameactiviteiten met betrekking tot de kansspelmogelijkheden in de hal worden op 

zorgvuldige wijze vormgegeven en informeren de klant over de voor- en nadelen van kansspelen. 



Artikel 4 Intrekken vergunning 
Indien er niet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3 wordt voldaan, kan de vergunning worden 
ingetrokken. 

Artikel 5 Vervallen/geldigheid vergunning 
1. De vergunning is 3 jaar geldig. 
2. Na het verstrijken van 3 jaar komen de bestaande vergunninghouders als eerste in aanmerking voor 

verlening van een nieuwe vergunning voor de speelautomatenhal. 
3. De vergunning is strikt persoonsgebonden en in geval van overname van het bedrijf of bij verhuizing 

wordt de vergunning geacht te zijn vervallen. 

Artikel 6 Citeertitel/Inwerkingtreding 
1. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel Speelautomatenhallen. 
2. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in op 1 januari 2014. 
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