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Kenmerk: 10.665. JV.at Kerkdriel, 17 april 2012 

Betreft: Speelautomatenhalverordening Markt Gemeente Steenbergen 

Geachte dames en heren leden van de Gemeenteraad, 

Op 11 april 2012 heb ik namens cliënte, Pierre de Jonge Automaten B.V. te Breda, in haar 
aanwezigheid ingesproken tijdens de commissievergadering, alsmede heb ik nog een aantal 
bij de leden van de commissie opkomende vragen kunnen beantwoorden en vervolgens het 
vruchtbare debat gevolgd. 

Het is mij duidelijk geworden dat er een meerderheid binnen de Gemeenteraad zou kunnen 
worden bereikt tijdens de komende gemeenteraadvergadering, die zal plaatsvinden op 26 
april 2012, voor het aannemen van een speelautomatenhalverordening voor de vestiging en 
exploitatie van één speelautomatenhal. Naast cliënte, heeft tevens een gewaardeerde 
collega-concurrent van cliënte haar visie gegeven voor een geheel andere positie binnen de 
gemeentegrenzen, anders dan de keuze van het College, welke keuze gevallen is op de 
Markt. Dit College heeft te kennen gegeven dat zij, op grond van het inrichtingsbeleid 
binnen de gemeente, enkel de situering van de speelautomatenhal toe wil laten op de 
Markt. Uiteindelijk is door de leden van de commissie een voorstel gedaan, inhoudende 
niet enkel één zijde van de Markt beschikbaar te stellen voor de vestiging, doch ook de 
terraszijde/zonzijde, alwaar cliënte een positie heeft ingenomen en waartoe zij reeds 
investeringen heeft gedaan. Uiteindelijk heeft het College aangegeven dat dit, op grond van 
een amendement tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2012 kan worden 
ingebracht. Dit is feitelijk de reden geweest dat een besluitvorming over de 
speelautomatenhalverordening is opgeschoven naar eerder genoemde Gemeenteraads
vergadering. 

Leijensteinstraat 3 
5331 CS Kerkdriel 
Postbus 2090 
5202 CB 's-Hertogenbosch 

T +31(0)418 571400 
F +31(0)418 571401 
info@vissers-advocatuur.nl 
www.vissers-advocatuur.nl 

Rabobank Derdenrek. 
15.43.79.042 
K.v.K. 's-Hertogenbosch 
nr. 17168988 

Vissers Advocatuur is een beroepsvennootschap. 
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag 
dat in het desbetreffende geval onder onze beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 



VISSERS 
advocatuur 

Voorwaarden die hierbij werden gesteld zijn de volgende: 

Er moet een convenant worden gesloten ten behoeve van de kansspelverslaving; 
Er moet een overeenkomst worden gesloten met de gemeente, waarin wordt geborgd 
het feit dat cliënte een terrasexploitatie toestaat en exploiteert. 

Op verzoek van één van de leden van uw Gemeenteraad, overigens buiten vergadering 
geuit, leg ik U , zoals te doen gebruikelijk, als voorbeeld een overeenkomst voor die is 
gesloten in een andere gemeente met een collega concurrent van cliënte. Naar mijn weten 
treft U dergelijke afspraken tevens aan in de gemeenten Emmen, Helmond, Vlaardingen, 
Hoogeveen, Midden-Drenthe en Nederweert. 

Verder heeft cliënte actief de politiek benaderd, nadat zij van het College had vernomen dat 
haar besluit, dat gefundeerd is om het RO-beleid binnen uw gemeentegrenzen, vaststond 
als: "Als er een speelautomatenhal zou komen, komt deze op de Markt". Een 
speelautomatenhal heeft toegevoegde waarde en kan als aanjager gelden voor het 
terrasbeleid. Er wordt hiertoe naast een overeenkomst met de buren, een overeenkomst met 
de gemeente gesloten, waarin de terrasexploitatie gegarandeerd wordt. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 

mdelijke groet, 

sers 



OVEREENKOMST 

De ondergetekenden: 

A. De publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE WORMERLAND, zetelend 

te (1531 NX) Wormer, gemeente Wormerland, aan de Koetserstraat 3, te 

dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer 

P.C. Tange op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet, hierna ver

der te noemen "de gemeente" 

en 

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIJCO WOR

MERLAND B.V.. statutair gevestigd te (3821 AA) Amersfoort aan de Com-

puterweg 39, te dezer zake vertegenwoordigd door haar directrice mevrouw 

C A . van Amstel, hierna verder te noemen "Krijco", 

IN AANMERKING NEMENDE: 

- dat het monumentenpand genaamd Batavia, bestaande uit begane 

grond met bijbehorend erf, eerste en tweede verdieping, staande en ge

legen te Wormer, gemeente Wormerland, aan de Veerdijk 39 (kadastraal 

bekend gemeente Wormer sectie F, nummer 4296 en sectie F nummer 

4640), reeds tientallen jaren leeg staat. 

- dat er in 2004 een conceptplan ten behoeve van een totaalinvulling voor 

Batavia is opgesteld, inhoudende de exploitatie van een grandcafé, thea-
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ter met museum, amusementscenter, multimedia gaming en fit

ness/fysiotherapie. 

- dat Krijco Batavia wil huren indien op de eerste verdieping een amuse

mentscenter mag worden geëxploiteerd. 

- dat de vestiging van een amusementscenter gevoelig lag bij de gemeen

teraad, omdat overmatig gokgedrag een aanzienlijke persoonlijke en 

maatschappelijke bedreiging kan vormen, in het bijzonder gelet op de 

mogelijke relatie met het plegen van criminaliteit. 

- dat de gemeenteraad derhalve een raadplegend referendum over deze 

totaalinvulling onder de inwoners van Wormerland heeft laten houden. 

- dat ruim 60% van de deelnemers aan het referendum vóór de hiervoor 

genoemde totaalinvulling hebben gestemd en er derhalve een breed 

draagvlak is voor deze totaalinvulling, op grond waarvan de procedures 

voor de realisering van het plan in gang zijn gezet. 

- dat de gemeenteraad van de gemeente Wormer op 8 december 2009 de 

verordening Speelautomatenhal Wormerland 2009 heeft vastgesteld. 

- dat het plan enigszins is gewijzigd in die zin dat de functies fit

ness/fysiotherapie en het onderdeel multimedia gaming zijn komen te 

vervallen, de functie theater met museum op de 2 e verdieping wordt ge

vestigd en op de begane grond (open plek) het café-restaurant is ge

pland. 
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dat derhalve ook het gewijzigde plan onverminderd uitgaat van een multi

functionele invulling van Batavia, waarvan een amusementscenter op de 

eerste verdieping onderdeel uitmaakt. 

- dat de voorkoming en bestrijding van overmatig gokgedrag hoge prioriteit 

dienen te krijgen, hetgeen het meest effectief kan gebeuren door een 

gezamenlijke inspanning van de bij deze overeenkomst betrokken partij

en. 

- dat partijen als gevolg van hun wederzijdse belangen het navolgende 

met elkaar overeenkomen. 

Krijco verplicht zich de huidige totaalinvulling van het plan, te weten grandcafé 

op de begane grond, amusementscenter op de eerste verdieping en de functie 

theater met museum op de 2 e verdieping, gedurende de looptijd van de huur

overeenkomst in stand te houden. Verlenging van de looptijd van de huurover

eenkomst van Krijco met de eigenaar van het pand Batavia houdt tevens een 

verlenging in van deze overeenkomst over dezelfde periode. 

Indien blijkt dat Krijco niet meer aan deze verplichting kan voldoen, is het Krijco 

toegestaan een andere invulling in de geest van de huidige invulling te geven, 

met dien verstande dat de gemeente daaraan vooraf goedkeuring dient te ver

lenen, een en ander met inachtneming van haar publiekrechtelijke plichten en 

verantwoordelijkheden en rechten van derden. De gemeente mag deze goed

keuring niet op onredelijke gronden weigeren. 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 
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Artikel 2 

Indien de begane grond, dan wel de eerste verdieping dan wel de tweede ver

dieping in Batavia langer dan 6 maanden leeg staat c.q. niet in gebruik is, kan 

de gemeente besluiten tot het niet automatisch verlengen van de speelautoma-

tenhalvergunning dan wel de bestaande vergunning intrekken. 

Artikel 3 

In relatie tot het overige multifunctionele gebruik is het Krijco enkel toegestaan 

de amusementshal te vestigen/exploiteren op de eerste verdieping van Batavia. 

Artikel 4 

Ten aanzien van de exploitatie van het onderdeel amusementscenter in Batavia 

zullen door Krijco o.a. de navolgende regels strikt in acht worden genomen: 

A. Er wordt door Krijco op toegezien dat in de amusementshal geen over

matig gokgedrag plaatsvindt, met name dat er door één persoon op niet 

meer dan één kansspelautomaat tegelijkertijd wordt gespeeld, alsook dat 

er maximaal twee personen gelijktijdig op één speelautomaat spelen. 

B. Toegang tot het amusementscenter is uitsluitend toegestaan voor perso

nen vanaf 21 jaar. Indien jongere personen toch zijn binnengetreden, 

worden zij onmiddellijk verwijderd. Op verzoek van medewerkers van 

Krijco is legitimatie verplicht. 
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C. Medewerkers van Krijco hebben het recht een entreeverbod op te leg

gen. 

D. Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. 

E. Door middel van stickers wordt gewaarschuwd tegen de gevaren van 

overmatig spelen. 

Artikel 5 

Krijco dient ten aanzien van de exploitatie van het amusementscenter binnen 

een jaar na het begin van de exploitatie te beschikken over een KEMA-keur-

certificaat, bij gebreke waarvan de vergunning kan worden ingetrokken. 

Artikel 6 

Deze overeenkomst is beëindigd op het moment dat de huurovereenkomst 

tussen Krijco en de eigenaar van Batavia is beëindigd. 

Artikel 7 

Krijco dient de eigenaar van het pand te informeren over het bestaan van deze 

overeenkomst. 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Wormer op 

P.C. Tange C A . van Amstel 

namens de gemeente Wormerland namens Krijco Amusement B.V. 

Paraaf gemeente: 5 Paraaf Krijco: 


