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vaststelling Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003, met
bijbehorend vergunningenbeleid van de burgemeester.

Aan de raad,
Beslispunt: 1.
2.

vast te stellen de Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen
2003;
in te stemmen met bijbehorend vergunningenbeleid van de
burgemeester en met de evaluatie van dat beleid na afloop van het
zomerseizoen 2004.
Indien de rijksoverheid vóór deze evaluatie besluit tot beëindiging van
de "productdifferentiatie" (opstelling meerdere soorten
kansspelautomaten in speelautomatenhallen), zal het gemeentelijk
vergunningenbeleid op dat moment opnieuw worden bezien.

1. Aanleiding
De aanleiding voor de vaststelling door uw raad van een nieuwe speelautomatenhalverordening en voor het door de burgemeester vast te stellen nieuwe vergunningenbeleid is
tweeledig:
a. De Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi).
Op grond van het bepaalde in de Wet Arhi vervallen bestaande gemeentelijke
verordeningen binnen twee jaar na de datum van samenvoeging, tenzij het bevoegd
gezag deze binnen twee jaar voor het hele grondgebied van de nieuwe gemeente
geldend verklaart.
Er gelden twee speelautomatenhallenverordeningen, één van de voormalige gemeente
Bergen en één van de voormalige gemeente Egmond, ieder voor niet meer dan één
speelautomatenhal. In de gemeente zijn twee speelautomatenhallen, in Bergen en in
Egmond aan Zee.
Speelautomatenhallen zijn verboden, tenzij de gemeente ze bij verordening heeft
toegestaan, waarbij een maximum aan het aantal hallen kan worden gesteld. Het niet
vaststellen van een nieuwe verordening betekent dat geen enkele speelautomatenhal
zal zijn toegestaan.
b. Wijziging van de Wet op de kansspelen en het Speelautomatenbesluit per 1 juni 2000.
Het gaat met name om:
Verhoging leeftijdsgrens voor toegang tot speelautomatenhallen met
kansspelautomaten naar 18 jaar (was 16 jaar). Daarbij geldt een identificatieplicht
ter controle van de leeftijd van bezoekers;
invoering van de zogenaamde "Nijpels" normen en productdifferentiatie voor
speelautomatenhallen;
eisen van zedelijk gedrag waaraan de aanvrager van een vergunning en de
bedrijfsleiders en beheerders moeten voldoen;
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kennis en inzicht bij bedrijfsleiders en beheerders over het gebruik van
kansspelautomaten en de daaraan verbonden risico 's van gokverslaving.
2. Feiten
Geldende speelautomatenhalverordeningen:
Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Egmond geldt de "Verordening
speelautomatenhallen gemeente Egmond", vastgesteld op 31 januari 1994; voor het
grondgebied van de voormalige gemeente Bergen geldt de "Verordening
speelautomatenhallen Bergen N.H.", vastgesteld op 31 oktober 1989.
Beide verordeningen zijn gelijkluidend en gelden ieder voor maximaal één
speelautomatenhal.
Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schoorl geldt geen verordening, wat
betekent dat daar geen speelautomatenhal is toegestaan.
Geldende exploitatievergunningen:
Door de burgemeester zijn op grond van de speelautomatenhalverordeningen vergunningen
verleend voor de exploitatie van de twee bestaande speelautomatenhallen in Egmond aan
Zee (Voorstraat 137) en in Bergen (Prinsesselaan 20). Deze vergunningen gelden voor
onbepaalde tijd.
Aan de vergunningen worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben
volgens de beide verordeningen in elk geval betrekking op de sluitingstijden van de hal, het
toezicht in de hal, het aantal en soort speelautomaten dat mag worden opgesteld en op de
exploitatie van de hal.
De sluitingstijd van de hal in Bergen is 24.00 uur; de Egmondse hal mag in het zomerseizoen
(mei tot en met september) één uur langer open zijn, tot 01.00 uur.
In laatstgenoemde hal is elektronisch betalen en/of elektronisch geld opnemen verboden.
Zowel in Egmond als in Bergen is er al jaren sprake van een exploitatievergunning met een
constant aantal speelautomaten:
» Egmond aan Zee: 80 speelautomaten, waarvan maximaal 30 kansspelautomaten en
maximaal 50 behendigheidsautomaten.
« Dorpskern Bergen: 80 speelautomaten, waarvan maximaal 35 kansspelautomaten en
maximaal 45 behendigheidsautomaten.
De exploitanten van beide hallen hebben ervoor gekozen geen behendigheidsautomaten op
te stellen. Dat is sinds 1990 het geval in Bergen en sinds 2001 in Egmond aan Zee.
De exploitatievergunningen gelden alleen voor automaten die per automaat plaats bieden
aan maximaal één persoon (één spelersplaats).
Geldende aanwezigheidsvergunningen:
De burgemeester verleent op grond van het bepaalde in de Wet op de kansspelen
vergunning voor het aanwezig hebben van speelautomaten in de twee speelautomatenhallen
(aanwezigheidsvergunning). De vergunning geldt steeds voor één jaar.
In 2001 heeft de burgemeester het verlenen van deze vergunningen gemandateerd aan de
politie. Het gaat hier uitsluitend om uitvoering. De burgemeester kan algemene regels
(beleid) vaststellen die door de politie bij de besluitvorming op aanvragen om aanwezigheidsvergunningen in acht moeten worden genomen.
Aangezien in de wet al een aantal voorwaarden voor de vergunningen is opgenomen, heeft
de burgemeester geen nadere regels vastgesteld.
NIEUWE SITUATIE
Vast te stellen nieuwe verordening:
Het huidige speelautomatenhalbeleid is een voortzetting van het beleid van de voormalige
gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl en wordt geëffectueerd door middel van de
exploitatie- en aanwezigheidsvergunningen. Dat beleid is gericht op het zoveel mogelijk
tegengaan van gokverslaving en de gevolgen hiervan voor de betrokkene en zijn/haar
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naasten. Verslavingspreventie wordt met name vorm gegeven door speelgelegenheden
zoals speelautomatenhallen in aantal en omvang beperkt te houden.
In verband daarmee is het belangrijk het aantal speelautomatenhallen en het aantal
kansspelautomaten in de hallen te maximeren.
Te verlenen nieuwe exploitatievergunningen
a. Inleiding
De burgemeester verleent op grond van de nieuwe verordening nieuwe
exploitatievergunningen voor de hallen in Egmond aan Zee en in de dorpskern Bergen.
Aan deze vergunning verbindt hij voorschriften en beperkingen. Deze hebben volgens
de verordening in elk geval betrekking op de sluitingstijden van de hal, het toezicht in de
hal, het aantal en soort speelautomaten dat mag worden opgesteld en de exploitatie van
de hal.
Productdifferentiatie.
Productdifferentiatie houdt in dat in speelautomatenhallen andere (afwijkende) soorten
kansspelautomaten kunnen worden geplaatst dan in horeca-inrichtingen
(hoogdrempelige inrichtingen, zoals café's en restaurants).
De redenering achter de invoering van de productdifferentiatie is dat door de wettelijke
verhoging van de minimum toegangsleeftijd voor een speelautomatenhal van 16 naar
18 jaar en door de invoering van een toegangsbewijs voor speelautomatenhallen (op
basis van een legitimatieplicht), het mogelijk moet zijn in deze hallen meer en andere
producten aan te bieden dan in horeca-inrichtingen.
In het kader van de productdifferentiatie zijn in de speelautomatenhallen de volgende
kansspelautomaten toegestaan:
"Pré-Nijpels"-kansspelautomaten.
Dit zijn kansspelautomaten "oude stijl", dat wil zeggen de kansspelautomaten die
vóór de herziening van de Wet op de kansspelen ook mochten worden opgesteld
in hoogdrempelige inrichtingen. Deze automaten voldoen niet aan de
"Nijpels"normen (zie hieronder). Zo hebben deze machines veelal een kortere
speelduur per inworp.
Kansspelautomaten voorzien van een gekoppeld jackpotsysteem (zogenaamde
linked-jackpot) waardoor de speler kans maakt op een grote(re) prijs.
Meerspelers.
Dit zijn kansspelautomaten waarop met meer dan één speler tegelijk kan worden
gespeeld. Een meerspeler wordt bij de berekening van het aantal toegestane
automaten als één kansspelautomaat beschouwd. Hoewel iedere speler naar
eigen inzicht het spel speelt en er niet tegen elkaar wordt gespeeld, begint het
spel voor alle spelers op het zelfde tijdstip en is de spelduur langer dan bij een
"éénpersoons" kansspelautomaat.
Aangenomen wordt dat door een meerspeler het "sociale aspect" wordt vergroot.
Hiervan wordt in samenhang met de langere speelduur per spel een gunstig
effect op het verkleinen van het ontstaan van overmatig speelgedrag verwacht.
Bovendien zijn in speelautomatenhallen toegestaan:
"Nijpels"-kansspelautomaten.
Dit zijn kansspelautomaten die moeten voldoen aan nieuwe, strengere
technische normen. Deze zijn gericht op het doorbreken van het automatisme
van doorspelen en tegen het langdurig spelen. De "Nijpels" automaten mogen
ook in hoogdrempelige inrichtingen worden opgesteld.
Behendigheidsautomaten.
Het gaat hierbij om dezelfde categorie van behendigheidsautomaten die ook in
de zogenaamde laagdrempelige inrichtingen, zoals snackbars mogen worden
opgesteld.
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In het kader van de productdifferentiatie wordt in de "Handreiking gemeentelijk
speelautomatenbeleid" het belang benadrukt van een "ideale mix" van automaten in
speelautomatenhallen. Dit om problematisch speelgedrag te voorkomen.
De "Handreiking" bevat naast informatie over de wijzigingen in de Wet op de
kansspelen, informatie over de gevolgen daarvan voor het gemeentelijk
speelautomatenbeleid. Hij is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de betrokken
departementen (VWS, Economische Zaken en Justitie), de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten (VNG), de Brancheorganisatie verslavingszorg: GGZ Nederland (Geestelijke
Gezondheidszorg Nederland) en de VAN Speelautomaten Branche organisatie.
Onderzoek naar de effecten van productdifferentiatie zal naar verwachting in 2003 zijn
afgerond. Hierna besluit de rijksoverheid of productdifferentiatie in de speelautomatenhallen gehandhaafd blijft.
b. Vaststelling aantallen en soorten speelautomaten in nieuwe exploitatievergunningen
De burgemeester heeft met de exploitanten van de speelautomatenhallen in Egmond
aan Zee en in de dorpskern Bergen twee gesprekken gevoerd.
In het eerste gesprek op 24 juni 2002 hebben zij de wens uitgesproken het maximum
van 80 automaten in de bestaande vergunningen te handhaven. Het onderscheid tussen
kansspel- en behendigheidsautomaten vervalt dan. Binnen dit maximum willen zij zelf
bepalen welke aantallen en soorten speelautomaten ze plaatsen.
Deze wens van de twee exploitanten is niet verenigbaar met het gemeentelijke antiverslavingsbeleid, zoals dat gold en geldt voor de grondgebieden van de voormalige
gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl. Dat beleid is er in principe op gericht het
huidige aantal kansspelautomaten te handhaven.
De door de wetgever ingevoerde "productdifferentiatie" en de daarmee samenhangende
"ideale mix" van (kansspel)automaten verdient echter een kans. Dat betekent niet dat de
exploitanten in alle vrijheid kunnen bepalen welke soorten en hoeveel kansspelautomaten ze extra kunnen plaatsen. Het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van
de kans op gokverslaving is en blijft belangrijk. Er kan daarom alleen maar sprake zijn
van een beperkte uitbreiding van het aantal kansspelautomaten.
Uitgaand van het huidige maximum aantal van 80 spelersplaatsen en het huidige aantal
meerspelers in de hallen (in Egmond drie, waarvan twee met acht spelersplaatsen en
één met drie spelersplaatsen en in Bergen één meerspeler met vijf spelersplaatsen),
heeft de burgemeester een concept-model opgesteld. In dat model ging het om ten
hoogste 59 speelautomaten, met in totaal ten hoogste 80 spelersplaatsen, waarvan
maximaal 35 "pré-Nijpels" kansspelautomaten (35 spelersplaatsen), maximaal drie
meerspelers (met in totaal niet meer dan 24 spelersplaatsen) en maximaal 21
"Nijpels"kansspelautomaten (21 spelersplaatsen).
Er was gekozen voor uitbreiding met "Nijpels" kansspelautomaten omdat deze door
technische aanpassingen als "minder gokverslavend" worden aangemerkt.
Aangezien beide hallen niet meer in twee verschillende, maar in één gemeente zijn
liggen is bovendien gekozen voor gelijkstelling van het huidige aantal pré-Nijpels
kansspelautomaten in de beide hallen. Dat betekent voor Egmond 35 "pré-Nijpels"
kansspelautomaten (in plaats van 30).
Dit concept-model is informeel (op ambtelijk niveau) om advies voorgelegd aan de
Brijder Stichting. Zij is, in het kader van het terugdringen van gokverslaving, in principe
tegenstandster van uitbreiding van het aantal kansspelautomaten.
Echter de nieuwe mix van "pré-Nijpels"- en "Nijpels" kansspelautomaten vindt zij een
goede zaak. Ook de aanvullende voorwaarden: met name een hogere toegangsleeftijd
van 21 jaar, geen pinautomaat, geen wervende reclame, actief aanbieden van
voorlichtingsmateriaal, bij signaleren "probleemgeval" contact opnemen met de Brijder
Stichting, juicht zij toe. Met deze voorwaarden wordt namelijk getracht de risico's van
gokverslaving zo beperkt mogelijk te houden. Tenslotte vindt zij het belangrijk dat na een

periode van twee jaar een grondige evaluatie wordt gehouden, onder andere aan de
hand van cijfers over haar gokcliënten uit de gemeente.
In het tweede gesprek met de exploitanten op 30 september 2002 zijn de nieuwe
aantallen en bijbehorende "voorwaarden nieuwe exploitatievergunningen" aan hen
voorgelegd. Zij hebben hun bedenkingen geuit tegen de aantallen. Ze geven aan voor
de door hen gewenste bedrijfsvoering tenminste 50 "pré-Nijpels" kansspelautomaten
nodig te hebben. Daarnaast wensen ze 4 in plaats van 3 meerspelers.
"Nijpels" kansspelautomaten zijn naar hun idee automaten die in hoogdrempelige
inrichtingen, zoals café's en restaurants, mogen worden opgesteld en geen onderdeel
uitmaken van de "ideale mix". Bovendien passen deze volgens hen niet bij hun publiek,
dat de speelautomatenhal bezoekt om op andere automaten dan in horeca-inrichtingen
te kunnen spelen. Het door hen gewenste aantal van vier meerspelers is gerelateerd
aan de oppervlakte van de hallen.
Zoals eerder in dit voorstel is gesteld, is het belangrijk om gokverslaving zoveel mogelijk
te voorkomen en te beperken. Vandaar dat bij het meewerken aan de productdifferentiatie alleen sprake kan zijn van een beperkte uitbreiding van het aantal
kansspelautomaten in speelautomatenhallen. Voor de nadere wensen van de
exploitanten is daarom geen ruimte.
Met een uitbreiding van ten hoogste 5 "pré-Nijpels" kansspelautomaten (uitgaand van 35
"pré-Nijpels" kansspelautomaten) en ten hoogste 4 meerspelers (met in totaal niet meer
dan 19 spelersplaatsen) ten opzichte van de bestaande situatie kan nog worden
ingestemd. Daarbij zijn de aanvullende voorwaarden, zoals het "pinverbod" en het
houden van een evaluatie na afloop van het zomerseizoen 2004, belangrijke
voorwaarden.
Het verbod om elektronisch te betalen en/of elektronisch geld op te nemen (pinverbod),
dat reeds geldt in de speelautomatenhal in Egmond aan Zee, past binnen het streven
om de risico's van gokverslaving zoveel mogelijk in te dammen.
Het gedrag van een speler op een kansspelautomaat wordt sterk bepaald door de drang
naar en het geloof in de mogelijkheid dat het volgende spel de voorgaande verliezen zal
compenseren. Door het ontbreken van een chip- en pinmogelijkheid, wordt de speler
door een "lege portemonnee" gedwongen tijdelijk afstand van de kansspelautomaat te
nemen, waardoor het "aan een stuk door" gokken onmogelijk wordt. Deze
"afkoelingsperiode" is uit het oogpunt van gokverslavingspreventie van groot belang.
De evaluatie na afloop van het zomerseizoen 2004 kan worden uitgevoerd samen met
de Brijder Stichting, onder andere aan de hand van cijfers van de stichting over haar
gokcliënten uit de gemeente.
Het nieuwe model, dat geldt voor beide hallen, voorziet in ten hoogste 44
speelautomaten, met in totaal ten hoogste 59 spelersplaatsen, waarbij een maximum
geldt van 40 "pré-Nijpels" kansspelautomaten (40 spelersplaatsen) en 4 meerspelers
(met in totaal niet meer dan 19 spelersplaatsen).
Dit model is om advies voorgelegd aan de Brijder Stichting en de politie.
De Brijder Stichting blijft van mening dat de kans op gokverslaving toeneemt met het
aantal kansspelautomaten dat wordt geplaatst. In verband daarmee is zij tegen
uitbreiding van het bestaande aantal Pré-Nijpels kansspelautomaten.
Zij staat positief ten opzichte van de op te leggen aanvullende voorwaarden, echter dat
verandert niets aan haar standpunt over de Pré-Nijpels kansspelautomaten.
De politie heeft geen opmerkingen, zij het dat zij vaststelt dat de nieuwe sluitingstijden
van de hallen afwijken van die in de overige gemeenten in het politiedistrict NoordKennemerland (Bergen van mei tot en met september 01.00 uur, rest permanent 24.00
uur). Zij ziet het liefst uniforme sluitingstijden, wat de politiecontrole vergemakkelijkt.
Gelet op de door de wetgever ingevoerde productdifferentiatie en het belang van het
zoveel mogelijk voorkomen en beperken van gokverslaving, vinden wij het aanvaardbaar
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dat tóch, zij het in beperkte mate, wordt meegewerkt aan een uitbreiding van de
kansspelautomaten, conform laatstbedoeld model.
De aantallen en soorten automaten staan ook in het bijgevoegde door de burgemeester
te nemen "Besluit tot vaststelling van nadere regels (voorschriften en beperkingen) voor
exploitatievergunningen (speelautomatenhallen) en aanwezigheidsvergunningen
(speelautomaten)".
Vaststelling voorwaarden in nieuwe exploitatievergunningen
De burgemeester verbindt op grond van artikel 5, punt 3 van de nieuwe verordening de
volgende nadere voorschriften en beperkingen aan de door hem te verlenen
exploitatievergunningen voor de speelautomatenhallen in Egmond aan Zee en in de
dorpskern Bergen:
de vergunning geldt voor onbepaalde tijd;
de vergunning geldt voor ten hoogste 44 speelautomaten, met ten hoogste 59
spelersplaatsen.
Dit aantal speelautomaten bestaat uit maximaal 40 "pré-Nijpels" kansspelautomaten (40 spelersplaatsen) en maximaal vier meerspelers (met in totaal niet
meer dan 19 spelersplaatsen);
de vergunning geldt alleen voor de speelautoma(a)t(en) die eigendom
zijn van personen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning als bedoeld
in artikel 30h van de Wet op de kansspelen;
de vergunning is niet overdraagbaar;
de vergunninghouder heeft de verplichting op zich genomen uitsluitend toegang
te verlenen aan personen van 21 jaar en ouder.
Hij zorgt voor een deugdelijke toegangscontrole van de bezoekers van de hal;
in de vergunning wordt de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de
beheerder(s) vermeld.
Wanneer de beheerder of één van de beheerders de hoedanigheid van
beheerder heeft verloren en het beheer kan niet door de andere in de vergunning
genoemde beheerder worden uitgevoerd, vraagt de ondernemer binnen vier
weken na het verlies van deze hoedanigheid een nieuwe vergunning aan;
de openingstijden van de hal zijn van 10.00 uur tot 24.00 uur. In het
zomerseizoen (mei tot en met september) zijn de openingstijden van 10.00 uur
tot 01.00 uur;
gedurende de openingstijden van de hal houdt de beheerder of één van de
beheerders voortdurend toezicht. De beheerder is belast met het dagelijks
toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal;
de beheerder(s) ziet erop toe dat de bezoekers van de hal het pand verlaten
zonder overlast te veroorzaken aan omwonenden van de hal;
in de hal mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of aanwezig
zijn;
elektronisch betalen en/of elektronisch geld opnemen in de hal is niet toegestaan.
Het is de vergunninghouder verboden bezoekers van de hal in staat te stellen
elektronisch te betalen en/of elektronisch geld op te nemen;
het is de vergunninghouder, de bedrijfsleider en de beheerder(s) verboden
wervende reclame te maken voor uitkeringen/prijzen van automaten in de hal;
de bedrijfsleider en/of beheerder(s) biedt de bezoekers van de hal actief actueel
voorlichtingsmateriaal aan over de risico's van gokverslaving. De
kansspelautomaten zijn voorzien van waarschuwingsstickers tegen overmatig
gokgedrag ("VAN" stickers);
de bedrijfsleider en/of beheerder(s) van de hal wijst "overmatige" gokkers op de
gevaren van overmatig gokken. Zonodig wordt contact opgenomen met
instellingen voor verslavingszorg (zoals de Brijder Stichting) of wordt de persoon
in kwestie daar naar doorverwezen;
alle aanwijzingen van of namens de districtschef politie Noord-Kennemerland
en/of commandant van de brandweer die in het belang van de openbare orde

en/of veiligheid worden gegeven, moeten stipt en zonder uitstel worden
opgevolgd;
naast deze voorschriften en beperkingen, voldoet de vergunninghouder aan de
voorwaarden die verbonden zijn aan de aanwezigheidsvergunningen voor
speelautomaten en de terzake geldende wettelijke voorschriften;
deze vergunning is in het pand aanwezig.
na afloop van het zomerseizoen 2004 vindt er een evaluatie plaats van de
nieuwe exploitatie en aanwezigheidsvergunningen. Indien de rijksoverheid vóór
deze evaluatie besluit tot beëindiging van de "productdifferentiatie", zal het
vergunningenbeleid op dat moment opnieuw worden bezien.
Deze voorschriften en beperkingen zijn opgenomen in bijgevoegd door de burgemeester
te nemen "Besluit tot vaststelling van nadere regels (voorschriften en beperkingen) voor
exploitatievergunningen (speelautomatenhallen) en aanwezigheidsvergunningen
(speelautomaten)".
Te verlenen nieuwe aanwezigheidsvergunningen
a. Vaststelling aantal en soorten speelautomaten in nieuwe aanwezigheidsvergunningen
Het aantal en de soorten speelautomaten in deze vergunningen zijn gelijk aan de
aantallen en soorten speelautomaten in de nieuwe exploitatievergunningen voor de twee
speelautomatenhallen. De politie verleent de aanwezigheidsvergunningen op grond van
het mandaat dat de burgemeester aan de politie heeft verstrekt.
b. Vaststelling voorwaarden in nieuwe aanwezigheidsvergunningen
Naast de aantallen en soorten kansspelautomaten worden in de
aanwezigheidsvergunningen voor de speelautomaten in de speelautomatenhallen in
Egmond aan Zee en in de dorpskern Bergen de volgende voorwaarden opgenomen:
de vergunning geldt voor een tijdvak van 12 maanden;
de vergunning geldt alleen voor de speelautoma(a)t(en) die eigendom
zijn van personen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning als bedoeld
in artikel 30h van de Wet op de kansspelen;
de bedrijfsleider en beheerder(s) beschikken over voldoende kennis en inzicht
over het gebruik van speelautomaten en de daaraan verbonden risico's van
gokverslaving;
de bedrijfsleider en/of beheerder(s) biedt de bezoekers van de hal actief actueel
voorlichtingsmateriaal aan over de risico's van gokverslaving. De
kansspelautomaten zijn voorzien van waarschuwingsstickers tegen overmatig
gokgedrag ("VAN" stickers);
"overmatige" gokkers worden door de bedrijfsleider en/of beheerder(s) van de hal
gewezen op de gevaren van overmatig gokken. Zonodig worden deze
alle aanwijzingen van of namens de districtschef politie Noord-Kennemerland
en/of commandant van de brandweer die in het belang van de openbare orde
en/of veiligheid worden gegeven, moeten stipt en zonder uitstel worden
opgevolgd;
deze vergunning is in het pand aanwezig.
Deze voorschriften en beperkingen zijn opgenomen in bijgevoegd door de burgemeester te
nemen "Besluit tot vaststelling van nadere regels (voorschriften en beperkingen) voor
exploitatievergunningen (speelautomatenhallen) en aanwezigheidsvergunningen
(speelautomaten)".
EVALUATIE I H E R O V E R W E G I N G
Het houden van een grondige evaluatie na afloop van het zomerseizoen 2004 past bij het
streven om de risico's van gokverslaving zoveel mogelijk in te dammen. De evaluatie wordt
samen met de Brijder Stichting uitgevoerd, waarbij vanzelfsprekend ook de twee
vergunninghouders worden betrokken.
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Als de rijksoverheid vóór deze evaluatie besluit de productdifferentiatie te beëindigen, zal
het gemeentelijk vergunningenbeleid op dat moment opnieuw moeten worden bezien. Met
name moeten dan de toegestane aantallen en soorten automaten worden getoetst aan de
uitkomsten van het rijksonderzoek dat heeft geleid tot de beëindiging van de
productdifferentiatie. Van de evaluatie en de eventuele eerdere heroverweging van de
verleende vergunningen wordt in de nieuwe vergunningen melding gemaakt.
3. Aandachtspunten
a. Juridische gevolgen
geen
b.

Communicatie/voorlichting
Bekendmakingen in de Duinstreek in kader van:
Tijdelijke referendumwet en
Algemene wet bestuursrecht (inwerkingtreding nieuwe verordening en nieuw
beleid burgemeester).

c. Financiële gevolgen
geen
4. Advies commissie(s)
Het voorstel is behandeld in de commissie Bestuurlijke zaken van woensdag 4 december
2002. De commissie heeft geadviseerd de concept-verordening als A-stuk op de agenda van
de raad van donderdag 19 december 2002 te plaatsen.
5. Overige aspecten
Tijdelijke referendumwet
De verordening is referendabel op grond van de Tijdelijke referendumwet (Trw).
Dit wordt samen met de bekendmaking van de verordening (op grond van de Gemeentewet)
gepubliceerd. De verordening kan pas zes weken na bekendmaking in werking treden in
verband met de termijnen van de Trw.
Handhaving
De politie ziet toe op de naleving van de verordening en van de vergunningen die op grond
van de verordening en de Wet op de kansspelen zijn verleend.
Bergen, 15 oktober 2002
Burgemeester en wethouders van Bergen,
de secretaris,
de burgemeester,
W. Jacobs
P.H. de Winter
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gemeente

BERGEN

De raad van de gemeente Bergen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2002 ;
gelezen het advies van de commissie van 4 december 2002 ;
gelet op het bepaalde in titel Va van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit en
artikel 155 van de Gemeentewet;
besluit:

vast te stellen de volgende
Verordening inzake speelautomatenhallen

Artikel 1: Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a de wet: de Wet op de kansspelen;
b Speelautomatenbesluit: KB van 23 mei 2000, Stb. 223;
c speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een
door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het
resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies,
daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;
d behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan het spelresultaat uitsluitend kan leiden
tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen en het proces, ook nadat het in
werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van
zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en
in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spelen verkregen wordt;
e kansspelautomaat: een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;
f Speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel
door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30 c, eerste lid, onder
c, van de wet;
g ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;
h beheerder: degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de
speelautomatenhal is belast;
i openbare weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, de
tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen of paden
liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.
Artikel 2
1 Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen
of te exploiteren.
2 De burgemeester kan voor maximaal twee speelautomatenhallen een vergunning verlenen.

Artikel 3
De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:
a een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte
daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de
speelautomatenhal en in welk aantal, welk soort kansspel- en/of behendigheidsautomaten
worden opgesteld;
b een bewijs van inschrijving bij de Kamer van koophandel en fabrieken;
c een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;
d een verklaring omtrent het gedrag van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een
rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de statuten
vertegenwoordigt(en) en van de beheerder(s).
Artikel 4
De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop hij de aanvraag met
bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf
weken worden verdaagd.
Artikel 5
1 De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet
overdraagbaar.
2 In de vergunning wordt de naam van de beheerder(s) vermeld.
3 Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk
geval betrekking op:
a
de sluitingstijden van de speelautomatenhal;
b
het toezicht in de speelautomatenhal;
c
het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;
d
de exploitatie van de hal.
Artikel 6
1 De vergunning wordt geweigerd, indien:
a
het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;
b
de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het
publiek toegankelijk is;
c
de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;
d
de ondernemer of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld
over één of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van
het Burgerlijk Wetboek;
e
door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de
burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de
winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;
f
de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende
bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan of leefmilieu-verordening in de
zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.
2 De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het eerste lid,
onder c.
Artikel 7
1 Indien een overeenkomstig artikel 5, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de
hoedanigheid van beheerder heeft verloren en het beheer kan niet door de andere in de
vergunning genoemde beheerder worden uitgevoerd, dient de ondernemer binnen vier
weken na het verlies van deze hoedanigheid een nieuwe vergunning aan te vragen;
2 De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvraag voor een nieuwe vergunning
voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk
is geworden dan wel indien geen aanvraag is ingediend binnen zes maanden na het verlies
van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 8
De burgemeester kan de vergunning intrekken:
a indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is
verleend;
b indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven
zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e;
c indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en
beperkingen;
d indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes
maanden wordt onderbroken;
Artikel 9
1 Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt
beoogd, binnen twaalf weken een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
2 In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen vier weken na overname
van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
3 Zolang op een tijdig ingediende aanvrage niet is beslist is voortzetting van de exploitatie
toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van
rechtswege vervallen vergunning.
Artikel 10
Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dat artikel gegeven
voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de
tweede categorie.
Artikel 11
De opsporing van de in artikel 10 strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van
het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die
door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn
belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.
Artikel 12
Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit
vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal, desnoods tegen de wil van
de rechthebbende of gebruiker, te betreden verleend aan de ambtenaren:
a voor zover zij door het bevoegde bestuursorgaan belast zijn met de uitvoering van
bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;
b voor zover zij door het bevoegde bestuursorgaan belast zijn met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;
c voor zover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of
krachtens deze verordening.
Artikel 13
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening speelautomatenhallen gemeente
Bergen 2003.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking met ingang van zes weken na de bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Bergen op 26 november 2002
de secretaris,
de v
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Artikelsgewijze toelichting
De raad van de gemeente Bergen;
gezien het advies van de commissie van 4 december 2002;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
2002;
gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit en artikel 155 van de
Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende
Verordening inzake speelautomatenhallen.
Artikel 1
Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a de wet: de Wet op de kansspelen;
b Speelautomatenbesluit: KB van 23 mei 2000, Stb. 223;
c speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een
door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het
resultaat kan leiden tot de middelijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies,
daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;
d behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan het spelresultaat uitsluitend kan leiden
tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen en het proces, ook nadat het in
werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van
zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en
in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spelen verkregen wordt;
e kansspelautomaat: een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;
f Speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel
door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30 c, eerste lid, onder
c, van de wet;
g ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;
h beheerder: degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de
speelautomatenhal is belast;
i openbare weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, de
tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen of paden
liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.
Toelichting
De omschrijving van de begrippen speelautomaat, behendigheidsautomaat en
kansspelautomaat staat in artikel 30 van de Wet op de kansspelen. Voor de duidelijkheid
worden deze begrippen ook in de verordening omschreven.
Artikel 2
1 Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen
of te exploiteren.
2 De burgemeester kan voor maximaal twee speelautomatenhallen een vergunning verlenen.
Toelichting
De bevoegdheid die de raad heeft geen speelautomatenhallen in de gemeente toe te laten door
het vaststellen van de onderhavige verordening achterwege te laten, impliceert ook de
bevoegdheid het aantal te beperken tot een bepaald maximum.

Artikel 3
De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:
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a een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte
daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de
speelautomatenhal en in welk aantal, welk soort kansspel- en/of behendigheidsautomaten
worden opgesteld;
b een bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel en fabrieken ;
c een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;
d een verklaring omtrent het gedrag van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een
rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen)
statuten vertegenwoordigt(en) en van de beheerder(s).
Toelichting
De ondernemer kan tevens eigenaar en beheerder zijn, maar het is ook mogelijk dat deze
hoedanigheden niet samenvallen. De bescheiden die moeten worden overgelegd zijn
afhankelijk van de concrete situatie die zich voordoet.
De onder c bedoelde verklaring kan bij voorbeeld een huurcontract zijn, waaruit de
beschikkingsbevoegdheid blijkt.
Artikel 4
De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop hij de aanvraag met
bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf
weken worden verdaagd.
Artikel 5
1 De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet
overdraagbaar.
2 In de vergunning wordt de naam van de beheerder(s) vermeld.
3 Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk
geval betrekking op:
a
de sluitingstijden van de speelautomatenhal;
b
het toezicht in de speelautomatenhal;
c
het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;
d
de exploitatie van de hal.
Artikel 6
1 De vergunning wordt geweigerd, indien:
a
het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;
b
de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het
publiek toegankelijk is;
c
de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;
d
de ondernemer of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld
over één of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van
het Burgerlijk Wetboek;
e
door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de
burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de
winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;
f
de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende
bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan c.q. leefmilieuverordening in de
zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.
2 De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het vorige lid,
onder c.
Toelichting
Het vereiste onder b dient om een speelautomatenhal duidelijk van de openbare weg af voor
een ieder herkenbaar te maken. Tevens om te voorkomen dat in t e n achteraf lokaal van een
gebouw, waarin bij voorbeeld een horecabedrijf wordt uitgeoefend, een speelautomatenhal

wordt geëxploiteerd en deze automatenhal mede of uitsluitend via het andere bedrijf bereikbaar
zou zijn.
Het criterium openbare orde wordt niet opgenomen in de verordening voor de exploitatie van
speelautomatenhallen. De wet noemt dit criterium reeds in verband met de weigeringsgronden
voor een aanwezigheidsvergunning van speelautomaten.
De strekking van de verordening is het afwenden van een ontoelaatbare nadelige beïnvloeding
van de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving van de hal.
De jurisprudentie op artikel 30 van de Wet op de kansspelen geeft blijk dat bij de beoordeling
van een vergunningaanvraag voor een speelautomatenhal acht mag worden geslagen op de
mogelijke gevolgen voor het leefklimaat.
In het bepaalde onder e komt tot uiting dat de vergunning dient te worden geweigerd, wanneer
gevreesd moet worden dat de woon- en leefsituatie door de vestiging van (nog) een hal op
ontoelaatbare wijze zal worden aangetast. Daarbij wordt rekening gehouden met het karakter
van de straat, het winkelniveau aldaar en van de wijk waarin de speelautomatenhal is gelegen
of zal komen te liggen. In de beoordeling van de aanvrage wordt de spanning waaraan het
woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan betrokken.
Het is ook mogelijk om een vergunning te weigeren, wanneer er sprake is van een op
ontoelaatbare wijze aantasten van het karakter van een (deel van) winkelstraať-buurty-centrum.
Dit kan bij voorbeeld het geval zijn in een winkelstraat met winkels van een 'exclusief karakter.
Door de vestiging van een automatenhal zal er sprake (kunnen) zijn van een ontoelaatbaar
spanningsveld, waardoor een te grote inbreuk mag worden gevreesd op de bestaande functie
van de winkelstraat.
Artikel 7
1 Indien een overeenkomstig artikel 5, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de
hoedanigheid van beheerder heeft verloren en het beheer kan niet door de andere in de
vergunning genoemde beheerder worden uitgevoerd, dient de ondernemer binnen vier
weken na het verlies van deze hoedanigheid een nieuwe vergunning aan te vragen;
2 De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvraag voor een nieuwe vergunning
voor het vestigen of exp loiteren van een sp eelautomatenhal in hetzelfde p and onherroep elijk
is geworden dan wel indien geen aanvraag is ingediend binnen zes maanden na het verlies
van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.
Toelichting
Indien een ondernemer de beheerder verliest, hetzij door overlijden, hetzij door vertrek, behoeft
de ondernemer de bedrijfsuitoefening niet te staken, indien binnen de aangegeven termijn een
nieuwe vergunning wordt aangevraagd. Het vervallen van de bestaande vergunning van
rechtswege betekent dat belanghebbenden hiertegen geen bezwaar of beroep kunnen
aantekenen, aangezien van een beschikking geen sp rake is.
Het verdient aanbeveling schriftelijk mededeling te doen van de constatering, dat niet meer
wordt voldaan aan de eisen die aan een beheerder worden gesteld.
Daarbij kan er op gewezen worden dat een situatie dreigt waardoor de vergunning kan
vervallen.
Artikel 8
De burgemeester kan de vergunning intrekken:
a indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige op gave is
verleend;
b indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven
zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e;
c indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en
beperkingen;
d indien de exp loitatie van een sp eelautomatenhal voor een p eriode van langer dan zes
maanden wordt onderbroken;
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Toelichting
Onderbreking van de exploitatie voor een periode langer dan in de bepaling genoemd, behoeft
niet in alle gevallen aanleiding te geven om de vergunning in te trekken. Gedacht kan bij
voorbeeld worden aan verbouwingen die langere tijd blijken te vergen. Met betrekking tot de in
lid b, genoemde intrekkingsgrond (intrekking in verband met gewijzigde omstandigheden of
inzichten) zij opgemerkt, dat bij gebruikmaking daarvan de motivering aan zware eisen dient te
voldoen. Het betreft immers omstandigheden waarop de betrokken ondernemer doorgaans
geen invloed kan uitoefenen. Voorts mag hij er op vertrouwen dat een aan hem verleende
vergunning normaal gesproken in stand blijft temeer gelet op de financiële consequenties.
Artikel 9
1 Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt
beoogd, binnen twaalf weken een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
2 In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen vier weken na overname
van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
3 Zolang op een tijdig ingediende aanvrage niet is beslist is voortzetting van de exploitatie
toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van
rechtswege vervallen vergunning.
Toelichting
Het eerste lid van het onderhavige artikel beoogt aan de erfgenamen bij overlijden van een
ondernemer enig respijt te geven om zich te beraden over de al dan niet voortzetting van het
bedrijf. Ingevolge het bepaalde in artikel 5, eerste lid, is de vergunning niet overdraagbaar en
dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd door degene die de exploitatie voortzet. In
afwachting hiervan behoeft de bedrijfsuitoefening niet te worden gestaakt, mits de aard van de
inrichting en overige omstandigheden ongewijzigd blijven.
Bij wisseling van ondernemerschap geldt eveneens dat de bedrijfsuitoefening niet behoeft te
worden gestaakt gedurende de beslissingsperiode op een nieuwe aanvraag. Ook hier geldt als
voorwaarde, evenals in het eerste lid, voor het voortzetten van de exploitatie dat de aard van de
inrichting en de wijze van exploitatie ongewijzigd blijven.
Artikel 10
Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dat artikel gegeven
voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de
tweede categorie.
Artikel 11
De opsporing van de in artikel 10 strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van
het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die
door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn
belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.
Toelichting
In artikel 30 w, tweede lid van de wet wordt aan b. en w. de bevoegdheid toegekend
ambtenaren aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van de speelautomatenvergunningen worden belast.
Het gaat hier om politie-ambtenaren.
Artikel 12
Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit
vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal, desnoods tegen de wil van
de rechthebbende of gebruiker, te betreden verleend aan de ambtenaren:
a voor zover zij door het bevoegde bestuursorgaan belast zijn met de uitvoering van
bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;
b voor zover zij door het bevoegde bestuursorgaan belast zijn met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;
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c voor zover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of
krachtens deze verordening.
Artikel 13
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening speelautomatenhallen gemeente
Bergen 2003.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking met ingang van zes weken na de bekendmaking.

gemeente

BERGEN

Besluit tot vaststelling van nadere regels (voorschriften en beperkingen) voor
exploitatievergunningen (speelautomatenhallen) en aanwezigheidsvergunningen
(speelautomaten)

De burgemeester van Bergen;
gelezen het raadsvoorstel van 19 november 2002, voorstelnummer
, inzake vaststelling
van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003 en bijbehorend
vergunningenbeleid van de burgemeester;
gelet op artikel 5, lid 3 van de "Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003"
en titel Va van de Wet op de kansspelen;

b e s l u i t :
vast te stellen
nadere regels voor exploitatievergunningen en aanwezigheidsvergunningen.

Artikel 1

Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a.
speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een
spel door middel van speelautomaten te beoefenen (inrichting als bedoeld in artikel
30c, eerste lid, onder c van de Wet op de kansspelen);
b.
exploitatievergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de "Verordening
speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003" (door burgemeester te verlenen
vergunning) voor de vestiging of de exploitatie van een speelautomatenhal;
c.
aanwezigheidsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de
kansspelen (op grond van mandaat burgemeester, door de Districtchef van de politie
Noord-Kennemerland te verlenen vergunning) voor het aanwezig hebben van
speelautomaten;
d.
vergunninghouder: aanvrager exploitatievergunning, tevens de natuurlijke of
rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;
e.
beheerder: degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de
speelautomatenhal is belast;
f.
"pré-Nijpels" kansspelautomaten: speelautomaten "oude stijl", dat wil zeggen de
kansspelautomaten die vóór de herziening van de Wet op de kansspelen (per 1 juni
2000) ook mochten worden opgesteld in de "losse locaties" (hoogdrempelige
inrichtingen). Deze automaten voldoen niet aan de "Nijpels" normen;
g.
meerspelers: kansspelautomaten waarop met meer dan één speler tegelijk kan
worden gespeeld;
h.
"Nijpels" kansspelautomaten: speelautomaten die moeten voldoen aan nieuwe,
strengere technische normen. Deze zijn gericht op het doorbreken van het
automatisme van doorspelen en tegen het langdurig spelen;
i.
spelersplaatsen: het aantal plaatsen dat per kansspelautomaat voor spelers
beschikbaar is. Dat aantal varieert, afhankelijk van het soort automaat.
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Nadere regels exploitatievergunningen

Aan de exploitatievergunningen voor speelautomatenhallen worden de volgende nadere
regels verbonden (voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 5, lid 3 van de
"Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003"):
1.
de vergunning geldt voor onbepaalde tijd;
2.
de vergunning geldt voor ten hoogste 44 speelautomaten, met in totaal ten hoogste
59 spelersplaatsen.
Dit aantal speelautomaten bestaat uit maximaal 40 "pré-Nijpels" kansspelautomaten
(40 spelersplaatsen) en maximaal vier meerspelers (met in totaal niet meer dan
19 spelersplaatsen);
3.
de vergunning geldt alleen voor de speelautoma(a)t(en) die eigendom zijn van
personen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning als bedoeld artikel 30h
van de Wet op de kansspelen;
4.
de vergunning is niet overdraagbaar;
5.
de vergunninghouder heeft de verplichting op zich genomen uitsluitend toegang te
verlenen aan personen van 21 jaar en ouder en zorgt voor een deugdelijke
toegangscontrole van de bezoekers van de speelautomatenhal;
6.
in de vergunning wordt de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de
beheerder(s) vermeld. Indien de beheerder of één van de beheerders de
hoedanigheid van beheerder heeft verloren en het beheer niet door de andere in de
vergunning genoemde beheerder kan worden uitgevoerd, vraagt de ondernemer
binnen vier weken na het verlies van deze hoedanigheid een nieuwe vergunning aan;
7.
de openingstijden van de speelautomatenhal zijn van 10.00 tot 24.00 uur. In het
zomerseizoen (mei tot en met september)zijn de openingstijden van 10.00 tot
01.00 uur;
8.
gedurende de openingstijden van de hal houdt de beheerder of één van de
beheerders voortdurend toezicht. De beheerder is belast met het dagelijks toezicht en
de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal.
9.
de beheerder(s) ziet erop toe dat de bezoekers van de speelautomatenhal het pand
verlaten zonder overlast te veroorzaken aan de omwonenden van de hal;
10.
in de speelautomatenhal mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of
aanwezig zijn;
11.
elektronisch betalen en/of elektronisch geld opnemen in de speelautomatenhal is
niet toegestaan. Het is de vergunninghouder verboden bezoekers van de hal in staat
te stellen elektronisch te betalen en/of elektronisch geld op te nemen;
12.
het is de vergunninghouder, de bedrijfsleider en de beheerder(s) verboden wervende
reclame te maken voor uitkeringen/prijzen van automaten in de speelautomatenhal;
13.
de bedrijfsleider en f of beheerder(s) biedt de bezoekers van de hal actief actueel
voorlichtingsmateriaal aan over de risico's van gokverslaving. De kansspelautomaten
zijn voorzien van waarschuwingsstickers tegen overmatig gokgedrag ("VAN" stickers);
14.
de bedrijfsleider en/of beheerder(s) van de speelautomatenhal wijst "overmatige"
gokkers op de gevaren van overmatig gokken. Zonodig wordt contact opgenomen met
en wordt de persoon in kwestie doorverwezen naar instellingen voor
verslavingszorg (zoals de Brijder Stichting);
15.
alle aanwijzingen van of namens de districtschef politie Noord-Kennemerland en/of
commandant van de brandweer die in het belang van de openbare orde en/of
veiligheid worden gegeven, moeten stipt en zonder uitstel worden opgevolgd;
16.
naast deze voorschriften en beperkingen, voldoet de vergunninghouder aan de
voorwaarden die verbonden zijn aan de aanwezigheidsvergunningen voor
speelautomaten en de terzake geldende wettelijke voorschriften;
17.
deze vergunning is in het pand aanwezig.
18.
na afloop van het zomerseizoen 2004 zal een evaluatie plaatsvinden van de nieuwe
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exploitatie- en aanwezigheidsvergunningen. Als de rijksoverheid vóór deze evaluatie
besluit tot beëindiging van de productdifferentiatie, zal het vergunningenbeleid op dat
moment opnieuw worden bezien.

Artikel 3

Nadere regels aanwezigheidsvergunningen

Aan de aanwezigheidsvergunningen voor speelautomaten in speelautomatenhallen worden
de volgende nadere regels verbonden (voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel
30d van de Wet op de Kansspelen);
1.
de vergunning geldt voor een tijdvak van 12 maanden;
2.
de vergunning geldt voor ten hoogste 44 speelautomaten, met ten hoogste 59
spelersplaatsen. Dit aantal speelautomaten bestaat uit maximaal 40 "préNijpels" kansspelautomaten (40 spelersplaatsen) en maximaal vier meerspelers (met
in totaal niet meer dan 19 spelersplaatsen);
3.
de vergunning geldt alleen voor de speelautoma(a)t(en) die eigendom
zijn van personen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning als bedoeld
artikel 30h van de Wet op de kansspelen;
4.
de bedrijfsleider en beheerder(s) beschikken over voldoende kennis en
inzicht over het gebruik van speelautomaten en de daaraan verbonden
risico's van gokverslaving;
5.
de bedrijfsleider en/of beheerder(s) biedt de bezoekers van de hal actief actueel
voorlichtingsmateriaal aan over de risico's van gokverslaving. De kansspelautomaten
zijn voorzien van waarschuwingsstickers tegen overmatig gokgedrag ("VAN" stickers);
6.
de bedrijfsleider en/of beheerder(s) van de hal wijst "overmatige" gokkers op de
gevaren van overmatig gokken. Zonodig worden deze doorverwezen naar instellingen
voor verslavingszorg (zoals de Brijder Stichting);
7.
alle aanwijzingen van of namens de districtschef politie Noord-Kennemerland
en/of commandant van de brandweer, die in het belang van de openbare orde
en/of veiligheid worden gegeven, moeten stipt en zonder uitstel worden opgevolgd;
8.
de vergunning is in het pand aanwezig.

Aldus vastgesteld op
De burgemeester voornoemd,

\
P.H. de W
Wii

Bekend gemaakfiin "De Duinstreek" op
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