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Onderwerp
Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Gevraagd besluit
Vast te stellen de Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Wat willen wij hiermee bereiken?
Actualisering van de speelautomatenverordening
De huidige Speelautomatenverordening dateert uit 2007. Sindsdien is de wetgeving gewijzigd. Daarnaast
gelden op grond van recente rechtspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State specifieke
normen voor de verdeling van schaarse vergunningen zoals een aanwezigheidsvergunning voor een
speelautomatenhal. Actualisatie van de verordening is op grond hiervan noodzakelijk.
Verslavingspreventie
De Wet op de Kansspelen (Wok) is gericht op het zoveel mogelijk beperken van gokverslaving.
Hiervoor is een vergunningplicht met strenge voorwaarden op het gebied van regulering van de toegang o.a. op
leeftijd, voorlichting aan spelers over de risico’s, maximale aantallen automaten en spelersplaatsen geregeld.
Binnenkort zal ook de Wet kansspelen op afstand in werking treden. Hierdoor kunnen online kansspelen
gelegaliseerd worden. De Kansspelautoriteit kan hierdoor toezicht houden op aanbieders van online
kansspelen. Op grond van deze nieuwe wet moeten ook de aanbieders van speelautomatenhallen aan
strengere eisen voldoen. Zo komt er een register met probleemspelers om kansspelverslaving bij
probleemspelers te voorkomen. Het entreebeleid dat al streng geregeld is in de Wet op de Kansspelen wordt
hiermee nog strikter.
Op grond van de verordening blijft slechts 1 speelautomatenhal in de gemeente Tynaarlo toegestaan.
Voorts zijn aanvullende voorschriften van kracht in het kader van de verslavingspreventie op grond van de
(aangescherpte) landelijke regeling en de lokale verordening

-

Verplichting op zicht op de speelautomaten in hoogdrempelige inrichtingen.
De openingstijden worden beperkt van 10.00 uur tot 02.00 uur. Op grond van de huidige verordening is
hieraan geen beperking gesteld.
Mogelijkheid van een tussentijds BIBOB-onderzoek en zo nodig intrekking van de vergunning.
Beperkte termijn van de vergunning. In de huidige verordening is dit onbeperkt. Dit wordt 15 jaar.
(Minimumperiode voor een rendabele exploitatie)
Beleid op het terrein van preventie gokverslaving is een verplichting voor de exploitant.
Zichtbaar aanwezig hebben van voorlichtingsmateriaal in de speelautomatenhal.
Beperking van reclame-uitingen.

In de vergunning worden alle voorwaarden opgenomen zoals in de Wok (Wet op de Kansspelen) en de
verordening zijn voorgeschreven.
Beperking van het aantal spelers
In de verordening is een maximumaantal spelersplaatsen opgenomen. Binnen huidige verordening is er geen
limiet op het aantal spelersplaatsen. Gokautomaten kunnen singel- of meerspelers zijn. Dat betekent dat bij 50
speelautomaten zoals op grond van de huidige verordening mogelijk is in theorie 400- 500 spelersplaatsen
mogelijk zijn. In de voorliggende verordening wordt een maximum van 150 spelersplaatsen toegestaan.
Toezicht
Gezamenlijk met de KA (Kansspelautoriteit) wil de gemeente een zo goed en efficiënt mogelijk toezicht op de
speelautomatenhal en speelautomaten in hoogdrempelige inrichtingen in de gemeente. Het toezicht en de
handhaving is geregeld in het handhavingsprogramma van de gemeente. De toezichthouders hebben opdracht
om net als bij de horeca controle uit te voeren. .
Overgangsperiode
De huidige exploitant krijgt op basis van de nieuwe verordening voor 15 jaar (minus de al vergunde periode)
een aanwezigheidsvergunning voor de exploitatie van speelautomatenhal. Vooruitlopend hierop heeft deze
exploitant al een tijdelijke vergunning voor een jaar. De vereiste omgevingsvergunning wordt, op aanvraag van
de exploitant, verleend voor gebruik van de locatie als speelautomatenhal met een maximum van 50
speelautomaten met maximaal 150 spelersplaatsen.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college is verzocht op korte
termijn de Speelautomatenverordening te actualiseren. Aangegeven is dat het wenselijk is de Wegwijzer
Speelautomaten voor gemeenten hiervoor te gebruiken en hierbij gebruik te maken van de wettelijke ruimte. De
vergunning voor een Speelautomatenhal is een zgn. schaarse vergunning. Dit betekent dat voor verlening van
de vergunning alleen voor bepaalde tijd mag. Hiervoor moet een transparante procedure worden gevolgd zodat
sprake is van eerlijke mededinging.
Wat ging vooraf
In de gemeente Tynaarlo gold al het beleid dat er slechts één speelautomatenhal in de gemeente is
toegestaan. Gedurende lange tijd was er sprake van een speelautomatenhal bij de Sprookjeshof in Zuidlaren.
Daarna was er geen speelautomatenhal meer in de gemeente gevestigd. In 2019/2020 ontving de gemeente
een aanvraag voor de vestiging van een speelautomatenhal aan de Brink in Zuidlaren. De gevraagde
vergunning is eerst tijdelijk verleend voor een jaar. Hierbij is in het kader van een transparante procedure voor
een zgn. schaarse vergunning het voornemen tot verlening gepubliceerd. Dit heeft niet geleid tot meerdere
verzoeken. In het kader van de jurisprudentie over schaarse vergunningen moet voor dergelijke vergunningen
een transparante procedure worden gevolgd en de duur van de vergunning worden beperkt. Wat betreft dit
laatste moet wel rekening gehouden worden met de investeringen en de terugverdientijd van de exploitant die
de vergunning ontvangt.
Nieuwe omgevingsvergunning vereist
Tijdens de bezwarenfase voor de aanwezigheidsvergunning is gebleken dat deze afwijkt van de eerder
verleende omgevingsvergunning. Hierin waren slechts 36 speelautomaten opgenomen. Dit aantal is destijds

door de ondernemer opgevoerd als startsituatie. Het uiteindelijke doel is altijd geweest om 50 automaten te
hebben
Er is een conceptaanvraag ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning. Die hebben wij als bijlage bij dit
voorstel gevoegd. Instemmen met de verordening betekent ook dat het verlenen van een
omgevingsvergunning waarin 50 automaten (en 150 spelersplaatsen) mogelijk wordt gemaakt.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,
drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

O. de Jager RC MAC,

gemeentesecretaris a.i.

Raadsbesluit nr. 14
Betreft: Speelautomatenverordening 2021
Raadsvoorstel Speelautomatenverordening
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging
Het is wenselijk regels te stellen omtrent de vestiging en exploitatie van een speelautomatenhal in de gemeente
Tynaarlo en hierbij:
- in het kader van preventie van gokverslaving aanvullende regels te stellen
- naast een maximum aantal speelautomaten ook het aantal spelersplaatsen te maximeren
- het aantal aanwezigheidsvergunningen voor speelautomatenhallen te blijven beperken tot 1
- de te verlenen aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal alleen voor bepaalde tijd en
onder strikte voorwaarden te verlenen
Het is wenselijk regels te stellen voor het aanwezig hebben van speelautomaten in hoogdrempelige inrichtingen
Gelet op artikel 147 en 149 Gemeentewet en afdeling Va van de Wet op de Kansspelen
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2021
B E S L U I T:
vast te stellen de Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021

Vries, 6 juli 2021
De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

