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Onderwerp 
Vaststellen verordening speelautomatenhal Markt (Steenbergen) 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Het is u bekend dat in 2011 twee aanvragen zijn binnengekomen om een speelautomatenhal te mogen 
vestigen in de kern Steenbergen. Het eerste verzoek heeft betrekking op de vestiging van een hal op de 
Markt in Steenbergen. Het tweede verzoek betreft de vestiging van een speelautomatenhal aan de 
Westdam in Steenbergen, waaraan geen medewerking wordt verleend vanwege strijdigheid met het 
bestemmingsplan. 
Voor het exploiteren van een speelautomatenhal kan pas vergunningen worden verleend nadat uw raad 
op grond van titel Va van de Wet op de Kansspelen heeft besloten tot vaststelling van een verordening 
voor een speelautomatenhal 

Gezien de discussie gevoerd in mei 2011 in de commissie Ruimte hebben wij ons voorstel tot vaststelling 
van een verordening speelautomatenhal Markt Steenbergen terug genomen. 

2. Achtergrond 
Zoals opgemerkt kan een speelautomatenhal pas worden toegelaten nadat uw raad een verordening op 
grond van de Wet op de Kansspelen heeft vastgesteld. Een tweede aspect is dat de vestiging van een 
speelhal in overeenstemming moet zijn met het bestemmingsplan. 

In de afgelopen tijd hebben wij ons beraden over de gemaakte opmerkingen tijdens de 
commissievergadering van mei 2011. Recent is door de voorzitter van het Retail Platform Steenbergen 
een brief gezonden waarin wordt verzocht medewerking te verlenen aan de vestiging van een 
speelautomatenhal op de Marktte Steenbergen. 

3. Overwegingen 
Opmerkingen gemaakt tijdens de commissievergadering van 11 mei 2011 
Tijdens de vorig jaar gehouden commissievergadering zijn door nagenoeg alle fracties opmerkingen 
gemaakt die samengevat betrekking hebben op twee aspecten: 

1 betekent de toelating van een speelautomatenhal een belemmering voor de ontwikkeling van het 
plan 'Stad/iëven' ? 

2 is de kans groot op het ontstaan van gokverslaving (met name bij jongeren) en zou bij de 
vestiging van een speelautomatenhal een specifiek verslavingsbeleid moeten worden 
vastgesteld? 

De komst van een speelautomatenhal op de Markt staat niet op gespannen voet met de uitvoering van 
het plan 'Stad/rèven'. Echter voor de ontwikkeling van de Markt als verblijfslocatie is de vestiging aan de 
oostzijde een mogelijke beperking. De ondernemer heeft weliswaar in een overleg laten weten mee te 
willen werken aan de realisering van een terras aan de voorzijde van de beoogde locatie voor de 
speelautomatenhal op voorwaarde dat een aangrenzende horeca-ondernemer het terras zal gaan 
exploiteren. Wij zetten hier vraagtekens bij. 
Ten aanzien van de kans op gokverslaving merken wij op, dat in regionaal verband afspraken zijn 
gemaakt met o.a. Novadic-Kentron om maatregelen te nemen ter beteugeling en voorkoming van 



verslaving in het algemeen incl. goksverslaving. Hierdoor behoeft geen locaal verslavingsbeleid te 
worden geformuleerd en worden vastgesteld. 
Daarnaast worden aan de door de burgemeester te verlenen vergunningen voor de exploitatie van een 
speelautomatenhal en de aanwezigheid van (maximaal) 70 kansspelautomaten voorwaarden verbonden 
over het tegengaan van gokverslaving. Ook zal met de exploitant van de speelhal een convenant worden 
gesloten waarin bepalingen zijn opgenomen i.v.m. het tegengaan en/of beteugeling van het ontstaan van 
gokverslaving 
Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan kan een verleende vergunning op grond van de verordening 
worden ingetrokken. 

Aanwijzing gebied voor de vestiging van een speelautomatenhal 
Wij zijn van mening, dat de komst van een speelautomatenhal een mogelijk een versterking van het 
uitgaansgebied van Steenbergen is, en past in de plannen om het centrumgebied een impuls te geven. 
Wel vinden wij dat een dergelijke hal niet aan de zonzijde (oostzijde) van de markt moet worden 
gesitueerd. Die plaats is bij uitstek geschikt voor terrassen en horecagelegenheden. Theoretisch is het 
weliswaar mogelijk om ook voor een speelautomatenhal terrassen te situeren, maar de kans dat die dan 
ook daadwerkelijk worden gerealiseerd is niet groot. Ingevolge het bestemmingsplan mag op de Markt 
een speelautomatenhal worden gevestigd. Dit in tegenstelling tot de locatie aan de Westdam, waar de 
vestiging van een speelhal niet is toegestaan. 
Wij stellen u voor om de gehele zuidwest zijde van de Markt aan te wijzen, zoals aangegeven op 
bijgaande tekening als locatie voor vestiging van één speelautomatenhal. 

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 het goed te 
ondervangen is bunnen het regionale preventiebeleid. 
In het op te stellen convenant wordt dit vastgelegd. 

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 recent ontvangen positieve reactie van de voorzitter van het R P S is ook in het verleden te 
samen met Koninklijke Horeca Nederland gesproken over de komst van een speelautomatenhal. De 
gemaakte opmerkingen staan vermeld in het ter inzage liggende verslag. 
Te verlenen vergunningen 
Nadat uw raad heeft besloten een verordening speelautomatenhal Markt (Steenbergen) vast te stellen 
kan door de burgemeester een vergunning worden verleend voor de exploitatie van een speelhal en voor 
het aanwezig mogen hebben van maximaal 70 spelautomaten in de inrichting. 

Af te sluiten convenant 
Met de exploitant van de speelautomatenhal zal naast het verlenen van vergunningen een convenant 
worden gesloten, waarbij de politie en Novadic-Kentron betrokken zullen worden. 
In het convenant zullen regels worden opgenomen 

- ter voorkoming/beteugeling van kansspelverslaving 
het tegengaan van criminaliteit en illegaliteit 
om regelmatig overleg te hebben met de politie en instellingen als Novadic-Kentron. 

Mocht een exploitant zich niet houden hetzij aan de voorwaarden verbonden aan de te verlenen 
vergunningen hetzij aan de afspraken vermeld in het convenant kunnen de vergunningen op grond van 
de verordening worden ingetrokken. 
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4. Middelen 
n.v.t 

5. Risico's 
Er zal door de burgemeester een procedure worden vastgesteld voor de behandeling van meerdere 
verzoeken om vergunningen. Door het doorlopen van een specifieke procedure is de verwachting dat er 
geen financieel risico wordt gelopen bij het verlenen en weigeren van aanvragen om vergunningen. 

6. Aanpak 
Met de aanvragers om vergunningen voor een speelautomatenhal zal na vaststelling gecommuniceerd 
worden over de inhoud van de speelautomaatverordening, over het volgen van een procedure voor de 
behandeling van meerdere aanvragen en over het op te stellen convenant. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor een speelautomatenhalverordening vast te stellen voor het exploiteren van één 
speelautomatenhal op de Markt te Steenbergen 
Een conceptverordening is bijgevoegd. 

Hoogachtend, 
Burgermeester én wethouders van Steenbergen, 
de secrétariV / de voo 

eloux J . J . Hoogendoorn 
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