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Registratienummer: 

 

RVO16.0078 Portefeuillehouder: J.E.T.M. van Dongen 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 

Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  ID16.03117 Verordening speelautomatenhallen 

Den Helder 2003    ID16.03188 Plankaart Uitwerkingsplan 

Stadshart.   

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

Arie Visser 

(0223) 67 8620 

a.visser@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot wijzigen van de Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003 

 

Gevraagd besluit: 

Vast te stellen het voorstel tot wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003. 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

In de Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003 zijn de locaties van de twee toegestane 

speelautomatenhallen expliciet aangegeven. De huidige verordening biedt daardoor geen ruimte om 

medewerking te verlenen aan een mogelijke verplaatsing van het casino in de Spoorstraat 83-85 naar de 

Beatrixstraat 7-9. Met de wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003 wordt het 

mogelijk om elders dan de locatie Spoorstraat 83-85 in het Stadshart een speelautomatenhal te exploiteren. 

 

 

Inleiding 

Door Flamingo Casino B.V. is medewerking gevraagd voor een mogelijke verplaatsing van het casino in de 

Spoorstraat 83-85 naar leegstaande pand Beatrixstraat 7-9. Naast een benodigde omgevingsvergunning voor 

het afwijken van het bestemmingsplan is ook een vergunning benodigd op grond van de Verordening 

Speelautomatenhallen Den Helder 2003. Op grond van de huidige verordening is vergunningverlening niet 

mogelijk omdat de bestaande locatie aan de Spoorstraat 83-85 expliciet als één van de twee locaties voor 

speelautomatenhallen is opgenomen.  

Met de voorgestelde wijziging wordt het mogelijk om de locatie ook op een andere plaats in het Stadshart toe te 

staan.  

 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Invulling van leegstaande panden in het (kern)winkelgebied. Er is geen sprake van het uitbreiden van het 

maximale aantal (2) speelautomatenhallen noch van het maximale aantal speelautomaten (133) waarvan 

maximaal 53 kansspelautomaten.  

 

 

 

Kader 

Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003 

Uitwerkingsplan Stadshart 

 

 

 

Argumenten 

- Het in de verordening vastgelegde maximale aantal speelautomatenhallen en het maximum aantal 

kansspelautomaten blijft ongewijzigd; 

- De voorgestelde wijziging maakt de verordening ten aanzien van de toegestane locaties voor casino’s 
meer flexibel; 

- Met de beoogde verplaatsing van het casino van de Spoorstraat 83-85 naar de Beatrixstraat 7-9 wordt 

een verdere invulling gegeven aan leegstaande winkelpanden; 
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- Daarnaast biedt de beoogde verplaatsing ruimte voor een verdere ontwikkeling van de gewenste 

woonfuncties in het noordoostelijk deel van de Spoorstraat (Uitwerkingsplan Stadshart). 

 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

Het voorstel is niet referendabel omdat in artikel 2, lid k, van de Referendumverordening 2012 verordeningen 

zijn uitgesloten 

 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

 

Financiële consequenties 

geen 

 

 

 

Communicatie 

Persbericht: 

Nee 

 

 

Realisatie 

Het voorstel tot wijziging van de verordening is geagendeerd voor de raadscommissie van 19 september 

aanstaande. 

 

 

 

Den Helder, 16 augustus 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

Loco-secretaris 

H. Kaag – van der Boon  
  

 


