
BIJLAGE 6  

OVERZICHT VOORGESTELDE WIJZIGINGEN REDACTIE APV (SPEELAUTOMATENHAL) 

 

 

Huidige redactie APV  Voorgestelde nieuwe redactie APV  

  

Artikel 1.8 Inhoudelijke weigeringsgronden 
De vergunning of ontheffing kan door het 
daartoe bevoegde gezag of het bevoegde 
bestuursorgaan worden geweigerd in het belang 
van: 
a. de openbare orde; 
b. de openbare veiligheid; 
c. de volksgezondheid; 
d. de bescherming van het milieu. 
 

Idem  

  

Artikel 2.3.3.6 Exploitatievergunning 
speelautomatenhallen 
1. Het is de verboden om zonder vergunning van 
de burgemeester een speelautomatenhal te 
vestigen of te exploiteren. 
2. De burgemeester kan uitsluitend vergunning 
verlenen voor maximaal één speelautomatenhal, 
die gelegen is in het deel van de gemeente dat 
op de bij deze verordening behorende kaart is 
aangegeven (tekeningnummer 13.0067).  
3. Op de vergunning als bedoeld in het eerste lid, 
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) niet van toepassing.  
 

Artikel 2.3.3.6 Exploitatievergunning 
speelautomatenhallen 
1. Het is de verboden om zonder vergunning van 
de burgemeester een speelautomatenhal te 
vestigen of te exploiteren. 
2. De burgemeester kan uitsluitend vergunning 
verlenen voor maximaal drie 
speelautomatenhallen, waarvan maximaal één 
zelfstandige (solitaire) vestiging en maximaal 
twee vestigingen die onderdeel zijn van een 
breder leisure-complex.  
3. De geldigheidsduur van de vergunning 
bedraagt maximaal 10 jaar.   
 3. Op de vergunning als bedoeld in het eerste 
lid, is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) niet van toepassing.  
 

  

Artikel 2.3.3.10 Weigeringsgronden aanvraag 
exploitatievergunning speelautomatenhal 
De exploitatievergunning wordt geweigerd 
indien: 
a. het maximum aantal af te geven vergunningen 
voor speelautomatenhallen is verleend; 
b. de speelautomatenhal niet uitsluitend 
rechtstreeks vanaf de weg voor het publiek 
toegankelijk is; 
c. de beheerder(s) de leeftijd van 21 jaar nog 
niet heeft (hebben) bereikt; 
d. de ondernemer of beheerder van de 
speelautomatenhal niet voldoet aan de eisen 
gesteld in artikel 4 van het 
Speelautomatenbesluit; 

Artikel 2.3.3.10 Weigeringsgronden aanvraag 
exploitatievergunning speelautomatenhal 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 
wordt de exploitatievergunning geweigerd 
indien: 
a. het maximum aantal af te geven vergunningen 
voor speelautomatenhallen is verleend; 
b. de speelautomatenhal niet uitsluitend 
rechtstreeks vanaf de weg voor het publiek 
toegankelijk is; 
c. de beheerder(s) de leeftijd van 21 jaar nog 
niet heeft (hebben) bereikt; 
d. de ondernemer of beheerder van de 
speelautomatenhal niet voldoet aan de eisen 
gesteld in artikel 4 van het 



e. door de aanwezigheid van de 
speelautomatenhal naar het oordeel van de 
burgemeester de woon- en leefsituatie in de 
naaste omgeving of het karakter van de 
winkelstraat of winkelbuurt nadelig wordt 
beïnvloed; 
f. de exploitatie of vestiging van de 
speelautomatenhal strijd oplevert met een 
geldend bestemmingsplan of 
stadsvernieuwingsplan.  
 

Speelautomatenbesluit; 
e. door de aanwezigheid van de 
speelautomatenhal naar het oordeel van de 
burgemeester de woon- en leefsituatie in de 
naaste omgeving of het karakter van de 
winkelstraat of winkelbuurt nadelig wordt 
beïnvloed; 
f. de exploitatie of vestiging van de 
speelautomatenhal strijd oplevert met een 
geldend bestemmingsplan zonder dat concreet 
zicht op  de vereiste planologische 
toestemming voor het ter plaatse vestigen van 
een speelautomatenhal bestaat.  

 2. De exploitatievergunning kan worden 
geweigerd indien de beoogde locatie van een 
zelfstandige (solitaire) speelautomatenhal niet 
binnen het deel van de gemeente dat op de bij 
deze verordening behorende kaart is 
aangegeven (tekeningnummer 13.0067). 

  

Artikel 2.3.3.13 Intrekkingsgronden 
exploitatievergunning speelautomatenhal 
In afwijking van het bepaalde in artikel 1.6, kan 
de burgemeester de exploitatievergunning 
intrekken: 
a. indien blijkt dat de vergunning ten gevolge 
van onjuiste of onvolledige gegevens en 
bescheiden 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 2.3.3.10, eerste 
lid onder e; 
c. indien gehandeld wordt in strijd met de aan de 
vergunning verbonden voorschriften; 
d. indien de exploitatie van een 
speelautomatenhal voor een periode langer dan 
zes maanden is of wordt onderbroken; 
e. indien aannemelijk is dat de ondernemer of 
de beheerder betrokken is, of hem ernstige 
nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten 
in of vanuit de speelautomatenhal, die een 
gevaar opleveren voor de openbare orde of een 
bedreiging vormen van het woon- of leefklimaat 
in de omgeving van de speelautomatenhal; 
f. indien de ondernemer strafbare feiten pleegt 
in de inrichting, dan wel toestaat of gedoogt dat 
in zijn inrichting strafbare feiten worden 
gepleegd; 
g. indien zich in de speelautomatenhal 
anderszins feiten hebben voorgedaan, die de 

Artikel 2.3.3.13 Intrekkingsgronden 
exploitatievergunning speelautomatenhal 
In afwijking van het bepaalde in artikel 1.6, kan 
de burgemeester de exploitatievergunning 
intrekken: 
a. indien blijkt dat de vergunning ten gevolge 
van onjuiste of onvolledige gegevens en 
bescheiden 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 2.3.3.10, eerste 
lid onder e; 
c. indien gehandeld wordt in strijd met de aan de 
vergunning verbonden voorschriften; 
d. indien de exploitatie van een 
speelautomatenhal voor een periode langer dan 
zes maanden is of wordt onderbroken; 
e. indien aannemelijk is dat de ondernemer of 
de beheerder betrokken is, of hem ernstige 
nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten 
in of vanuit de speelautomatenhal, die een 
gevaar opleveren voor de openbare orde of een 
bedreiging vormen van het woon- of leefklimaat 
in de omgeving van de speelautomatenhal; 
f. indien de ondernemer strafbare feiten pleegt 
in de inrichting, dan wel toestaat of gedoogt dat 
in zijn inrichting strafbare feiten worden 
gepleegd; 
g. indien zich in de speelautomatenhal 
anderszins feiten hebben voorgedaan, die de 



vrees wettigen dat het geopend blijven van de 
speelautomatenhal gevaar oplevert voor de 
openbare orde. 
 

vrees wettigen dat het geopend blijven van de 
speelautomatenhal gevaar oplevert voor de 
openbare orde. 
h. indien de speelautomatenhal niet of niet 
langer binnen 6 maanden na het onherroepelijk 
worden van de vergunning op rechtmatige 
wijze kan of  zal worden geëxploiteerd, anders 
dan wegens overmacht.   

 

 

 


