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Vaststellen verordening speelautomatenhal Markt (Steenbergen)

Steenbergen; 6 november 2012

Aan de raad,
1.

Inleiding

De vestiging van een speelautomatenhal is een aantal malen binnen uw raad onderwerp van discussie
geweest. Voor het laatst is dit onderwerp in de raadsvergadering op 26 april 2012 besproken. Over de
vestigingslocatie van een speelautomatenhal heeft uw raad nog geen beslissing genomen. Aan de hand
van de volgende vijf scenario's willen wij u een keuzemogelijkheid voorleggen, alsmede ons voorstel
toelichten:
Scenario 1
Scenario 2

Er komt geen speelautomatenhal.
MARKT als aan te wijzen gebied.

Scenario 3
Scenario 4

ASSENKRUIS als aan te wijzen gebied.
ZUIDWESTZIJDE VAN DE MARKT als aan te wijzen gebied.

Scenario 5

WESTDAM als aan te wijzen gebied.

2. Achtergrond
Voor de kern Steenbergen wordt gestreefd naar een centrum met een subregionale betekenis. Dit
betekent een centrum met een grote aantrekkingskracht voor omliggende kernen, maar duidelijk van een
andere grootte van orde dan de centra van Roosendaal en Bergen op Zoom. De aantrekkingskracht en
levendigheid van een centrum wordt verhoogd in het geval van een compact centrum met diversiteit in
aanbod, zodat er sprake is van een duidelijk herkenbaar gebied. Dat houdt in: versterking door
concentratie van functies.
3. Overwegingen
Horecaconcentratiebeleid
In de Nota van Uitgangspunten (2005) wordt voor onder meer horeca het concentratiebeleid gehanteerd.
Het beleid houdt in dat horeca in de kern Steenbergen dient te worden geconcentreerd binnen het
zogenaamde assenkruis, waarbij de Markt geldt als het uitgaansgebied waarbinnen alle horecacategorieën zijn toegestaan. Op het concentratiebeleid gelden twee uitzonderingen, te weten alle reeds
bestaande horeca buiten het assenkruis (in verband met bestaande rechten) en de jachthaven in
Steenbergen. In de externe informatieverstrekking is steeds aangegeven dat de Markt het enige gebied
is, waarbinnen een speelautomatenhal overweegbaar is, onder de voorwaarde dat er voor dat gebied een
verordening wordt vastgesteld.

Actuele ontwikkelingen
Voor de locatie op de Markt was er een gegadigde voor het uitbaten van een speelautomatenhal en op
de locatie aan de Westdam was er eveneens een gegadigde. De locatie aan de Markt is op dit moment
niet meer in beeld. De huidige eigenaar blijkt zijn pand niet meer te willen verkopen, zodat alleen voor
de Westdam een actueel verzoek om een speelautomatenhal ligt.
Opgemerkt wordt dat vorenstaande informatie over mogelijke gegadigden in een bepaald gebied niet
maatgevend mag zijn. Een verordening is een algemeen verbindend voorschrift. De aanduiding
"algemeen" geeft aan dat de maatregel niet op een specifiek geval is gericht en is gestoeld op algemeen
beleid. Voor het vaststellen van een verordening is het dus relevant om niet uit te gaan van individuele
gevallen om onsamenhangende ad-hoc beslissingen te voorkomen die mogelijk afbreuk doen aan het
algemeen beleid.
Relevante uitgangspunten
Voor het aanwijzen van het gebied zijn de volgende uitgangspunten als eerste van belang: het horecaconcentratiebeleid (inclusief concentratie van overlastveroorzakende functies) en het project Stad/ŵven.
De relevantie van het bestem m ingsplan is ondergeschikt aan de twee uitgangspunten. Een
bestemmingsplan is nam elijk een planologische instrum ent ter verwezenlijking en/of behoud van
ruimtelijke beleidsuitgangspunten, zoals een compact, herkenbaar, aantrekkelijk en levendig
centrumgebied.
Uitwerking van de scenario's
In het navolgende overzicht zijn een aantal scenario's weergegeven, waarbij wij u voorstellen in te
stemmen m et scenario 2 en de overige scenario's voor kennisgeving aan te nem en en af te wijzen.
Scenario 1

Er komt geen speelautomatenhal.
Het voorkomen en tegengaan van problem atisch speelgedrag, gokverslaving en
illegaliteit vormen de pijlers van de Wet op de kansspelen. De wet strekt tot regulering
van het beoefenen van een kansspel door m iddel van spelautom aten, welke uitzicht
geven op winst. Daarbij m ogen enerzijds de financieel zwakkere groepen in onze
samenleving niet door speelautom aten zodanige verliezen leiden dat zij daardoor worden
benadeeld, terwijl anderzijds een redelijke exploitatie van de speelautom aten m ogelijk
moet blijven om een vlucht in de illegaliteit te voorkom en.
Uw raad heeft echter geen verplichting tot het vaststellen van een speelautom atenhal
verordening. Een vergunning om een speelautom atenhal kan alleen worden verleend,
wanneer een speelautom atenhalverordening is vastgesteld. Zonder een verordening,
kan er dus geen speelautom atenhal worden uitgebaat.

Scenario 2

MARKT als aan te wijzen gebied.
Dit scenario sluit aan bij het horecaconcentratiebeleid voor een com pact centrum en de
gedachte dat horecagelegenheden die m ogelijk de m eeste overlast voor de om geving
opleveren, op de Markt dient te worden gecentraliseerd. Echter, uw college heeft
aangegeven dat de aanwijzing van het gehele gebied niet verenigbaar is m et het project
Stad/ŵven. Dit standpunt wordt herzien. Er zijn nam elijk bij nader inzien geen relevante
ruimtelijke of beleidm atige argum enten om ook de zonzijde niet te betrekken. In overleg
kunnen naastgelegen horecagelegenheden afspreken dat op de onbenutte ruim te vóór
een speelautom atenhal ook terrassen worden geplaatst. Het project StadAŵven vorm t
hiermee geen belem m ering.
Een planologische afwijkingsprocedure is voor een eventuele vestiging van een speel
automatenhal op de Markt is niet noodzakelijk. Er zijn derhalve geen mogelijkheden voor
het instellen van bezwaar en (hoger) beroep.

Scenario 3

A S S E N K R U I S als aan te wijzen gebied.
Het assenkruis omvat tevens ook de Markt. Dit scenario sluit deels aan bij het horecaconcentratiebeleid voor een compact centrum, maar niet bij de gedachte dat horecagelegenheden die mogelijk de meeste overlast voor de omgeving opleveren, op de Markt
dient te worden gecentraliseerd.
Een planologische afwijkingsprocedure is noodzakelijk voor een eventuele vestiging
van een speelautomatenhal in het assenkruis op de locaties buiten de Markt. In een
planologische afwijkingsprocedure zijn er bezwaar- en (hoger) beroepsmogelijkheden.

Scenario 4

ZUIDWESTZIJDE VAN D E MARKT als aan te wijzen gebied
Dit scenario sluit deels aan bij het horecaconcentratiebeleid voor een compact centrum
en de gedachte dat horecagelegenheden die mogelijk de meeste overlast voor de
omgeving opleveren, op de Markt dient te worden gecentraliseerd. Echter zijn er geen
relevante ruimtelijke of beleidmatige argumenten om ook de zonzijde niet te betrekken.
Een planologische afwijkingsprocedure is voor een eventuele vestiging van een speelautomatenhal op de Markt is niet noodzakelijk. Er zijn derhalve geen mogelijkheden voor
het instellen van bezwaar- en (hoger) beroep.

Scenario 5

W E S T D A M als aan te wijzen gebied.
Dit scenario sluit niet aan bij het horecaconcentratiebeleid voor een compact centrum en
de gedachte dat horecagelegenheden die mogelijk de meeste overlast voor de omgeving
opleveren, op de Markt dient te worden gecentraliseerd. De Westdam ligt buiten het
centrum en hoofdzakelijk in een woongebied. Tot slot is het aanwijzen van de Westdam
6-8 als gebied is niet verenigbaar met het karakter van een verordening. Een verordening
is een algemeen verbindend voorschrift. De aanduiding "algemeen" geeft aan dat de
maatregel niet op een specifiek geval is gericht.
Bestuursrechtelijk is het instellen van bezwaar en beroep tegen een algemeen
verbindend voorschrift niet mogelijk (artikel 8:2 Awb). Wel kan privaatrechtelijk een
rechtsgang worden opgestart wegens onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Een
planologische afwijkingsprocedure is noodzakelijk v o o r e e n eventuele vestiging van een
speelautomatenhal buiten de Markt. In een planologische afwijkingsprocedure zijn er
bezwaar- en (hoger) beroepsmogelijkheden.

Zwaarte van een speelautomatenhal
De Wet op de kansspelen geeft geen gradaties is de zwaarte van een speelautomatenhal. In de raadmededeling van 18 april 2012 is reeds aangegeven dat het college het standpunt heeft ingenomen dat
een speelautomatenhal in de zwaarste horeca-categorie valt gelet op de publieksaantrekkende werking,
de mogelijkheid van hinder op straat, de mogelijkheid van een nachtopening en de bijzondere aard van
het bedrijf, aangezien een speelautomatenhal niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de raad is
toegestaan. Het college is bevoegd om van het bestemmingsplan af te wijken en een verhoging van de
horeca-categorie te bewerkstelligen.
Op de locatie aan de Westdam zijn horecagelegenheden toegestaan tot maximaal categorie 2. Enkele
voorbeelden zijn cafetaria, lunchroom, restaurant, hotel, biljartcentrum en grillroom. De locaties in het
assenkruis kennen vanwege de centrumaanduiding een veelvoud aan mogelijkheden: behalve wonen,
detailhandel, kantoren, praktijkruimten is eveneens horeca toegestaan tot maximaal categorie 2. De
Markt valt in het assenkruis en kent dus dezelfde mogelijkheden met als verschil dat binnen dit gebied
de hoogste horeca-categorie geldt. Binnen dit gebied zijn alle vormen van horeca toegestaan, ook een
speelautomatenhal.

Draagvlak in de omgeving
Met bewoners van de omgeving van de Westdam zijn geen gesprekken gevoerd. Het college heeft altijd
de lijn vastgehouden dat de Markt de enige locatie is, waarbinnen een speelautomatenhal overweegbaar
is. Andere locaties zijn voor het college niet aan de orde geweest. Met het achterwege laten van het
bevragen van de omgeving van de alternatieve locaties, heeft het college onnodige onrust willen
voorkomen. Het is het college overigens bekend dat de gegadigde van de locatie aan de Westdam heeft
aangegeven, een buurtonderzoek te hebben verricht.
Advies Novadic-Kentron
Novadic Kentron heeft op verzoek een advies uitgebracht. Men stelt weliswaar, dat het risico aanwezig is
dat bij de komst van een speelautomatenhal personen gokverslaafd kunnen raken, maar dat dit te
ondervangen is met een goed preventiebeleid ten aanzien van mogelijke gokverslaving. Dit kan door in
een nog op te stellen convenant te regelen dat:
a. de minimumleeftijd voor de toegang tot de automatenhal wordt verhoogd naar 21 jaar;
b. bij de opstelling van het convenant ook Novadic-Kentron wordt betrokken.
Advies politie
De politie heeft laten weten geen bezwaren te hebben tegen de komst van een speelautomatenhal.
Advies RPS en Koninklijke Horeca Nederland afd. Steenbergen
Naast een ontvangen positieve reactie van de voorzitter van het RPS is ook enige tijd geleden gesproken
met Koninklijke Horeca Nederland over de komst van een speelautomatenhal. De opmerkingen staan
vermeld in het ter visie liggend verslag.
Resumerend
Wij stellen u voor in te stemmen met scenario 2, waarbij de gehele Markt wordt aangewezen voor de
vestiging van maximaal één speelautomatenhal Een concept verordening tot het vatstellen van een
speelautomatenhalverordening Markt inclusief situatietekening is bijgevoegd.
5. Middelen

6. Risico's
Bestuursrechtelijk is het instellen van bezwaar en beroep tegen een algemeen verbindend voorschrift
niet mogelijk (artikel 8:2 Awb). Wel kan privaatrechtelijk een rechtsgang worden opgestart wegens
onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). In een planologische afwijkingsprocedure zijn er wel bezwaaren (hoger) beroepsmogelijkheden.
7. Communicatie/Aanpak
De bewoners en ondernemers van de Markt alsmede de gemeentelijke gesprekspartners zullen worden
geïnformeerd.
8. Advies
Wij stellen u voor 'Verordening speelautomatenhal Markt' vast te stellen en hierbij de gehele Markt in
Steenbergen aan te wijzen voor de vestiging van maximaal één speelautomatenhal.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris
de burgemeester
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