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Onderwerp:  Voorstel tot gedeeltelijke wijziging Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 

2003 om de verplaatsing van de bestaande speelautomatenhal op Willemsoord 

mogelijk te maken. 

 

Gevraagd besluit: 

Vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 

2003. 

 

Publiekssamenvatting 

In de Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003 wordt het mogelijk gemaakt dat er twee 

speelautomatenhallen in de gemeente Den Helder gevestigd zijn. In deze Verordening worden twee specifieke 

locaties voor deze speelautomatenhallen genoemd. De speelautomatenhal welke momenteel in het pand 

Willemsoord 51 gevestigd is, heeft te kennen gegeven te willen verplaatsen binnen Willemsoord. Het nieuwe 

bestemmingsplan Willemsoord maakt dit mogelijk. Omdat de Verordening nog voorschrijft dat de 

speelautomatenhal op Willemsoord 51 gevestigd dient te zijn, moet deze Verordening op dat punt worden 

gewijzigd om de verplaatsing van de bestaande speelautomatenhal mogelijk te maken. 

 

Inleiding 

De eigenaar van Game Kingdom (speelautomatenhal welke momenteel gevestigd is in het pand Willemsoord 

51) heeft te kennen gegeven dat hij zijn bestaande bedrijf binnen Willemsoord wil gaan verplaatsen. De huidige 

locatie voldoet niet meer aan de wensen. De verplaatsing is binnen Willemsoord. De huidige Verordening die 

regelt waar speelautomatenhallen gevestigd mogen worden, maakt de verplaatsing niet mogelijk.    

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Technische aanpassing van de Verordening om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe 

(vastgestelde) bestemmingsplan.  

 

Kader 

Wet op de kansspelen 

Verordening Speelautomatenhallen Den Helder 2003 

 

Argumenten 

Het exploiteren van een speelautomatenhal is verboden zonder vergunningen. Deze vergunningplicht (voor een 

speelgelegenheid) en de voorwaarden waaraan dient te worden voldaan om een vergunning te kunnen krijgen 

voor een speelautomatenhal, staan in de Wet op de Kansspelen en de Verordening Speelautomatenhallen Den 

Helder 2003.  

 

In artikel 2, lid 2 van deze Verordening wordt voorgeschreven dat er maximaal 2 vergunningen voor een 

speelautomatenhal kunnen worden verleend in de gemeente Den Helder. In bijlage a en b van deze 

Verordening worden twee specifieke adressen genoemd waar deze speelautomatenhallen gevestigd mogen 

worden. 

 

De eigenaar van Game Kingdom (speelautomatenhal welke momenteel gevestigd is in het pand Willemsoord 

51) wil zijn bedrijf verplaatsen binnen Willemsoord. Om dit mogelijk te maken dient de Verordening aangepast 

te worden, nu Willemsoord 51 expliciet in de bijlage wordt genoemd als locatie waar een speelautomatenhal 

gevestigd mag worden. Verplaatsing binnen Willemsoord is nu dus niet mogelijk op basis van de Verordening. 

Naast de Verordening dient tevens het bestemmingsplan de verplaatsing mogelijk te maken.  
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Inmiddels is het bestemmingsplan Willemsoord vastgesteld. In dit bestemmingsplan is het mogelijk om binnen 

Willemsoord een speelautomatenhal te hebben. De exacte locatie van deze speelautomatenhal is hierbij 

planologisch niet relevant (en dus ook niet expliciet geregeld).   

 

Nu het bestemmingsplan de verplaatsing van de bestaande speelautomatenhal op Willemsoord mogelijk maakt, 

wordt voorgesteld de Verordening hierop aan te passen. In plaats van de specifieke locatie “Willemsoord 51” in 

de bijlage van de Verordening te benoemen, wordt voorgesteld de locatie “op Willemsoord” in de Verordening 

op te nemen. De andere specifieke locatie, zijnde Spoorstraat 83-85, kan gewoon in stand blijven omdat hier 

geen wijziging van het bestemmingsplan aan de orde is geweest.  

 

Om de leesbaarheid van de Verordening te vergroten wordt voorgesteld de redactie van het tweede lid van 

artikel 2 te wijzigen zodat er niet meer wordt verwezen naar de bijlages a en b. De genoemde locaties kunenn 

namelijk gewoon in dit tweede lid worden genoemd. Daardoor kunnen beide bijlages komen te vervallen. 

 

De voorgestelde wijziging van de Verordening ziet uitsluitend op het mogelijk maken van de verplaatsing van de 

bestaande speelautomatenhal op Willemsoord. Het maximum aantal kansspelautomaten in de gemeente Den 

Helder of het maximum aantal speelautomatenhallen in de gemeente verandert niet door deze wijziging.    

 

Maatschappelijk draagvlak 

Op grond van artikel 2 sub k van de Referendumverordening gemeente Den Helder wordt er voor een 

(aanpassing van een) Verordening geen referendum gehouden. 

 

De wijziging van de Verordening ziet uitsluitend op het mogelijk maken van de verhuizing van een bestaande 

speelautomatenhal op Willemsoord. De wijziging verandert niets in het maximum aantal kansspelautomaten in 

de gemeente Den Helder of het totale aantal speelautomatenhallen in de gemeente. Gelet hierop is het 

maatschappelijk draagvlak niet nader onderzocht. 

 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Het raadsbesluit wordt bekend gemaakt op de gebruikelijke wijze middels publicatie op de website en de 

gemeentelijke voorlichtingspagina. 

 

Daarnaast zal een persbericht worden uitgegeven. 

 

Realisatie 

Zodra de wijziging van de Verordening is vastgesteld, kan deze worden bekendgemaakt. De Verordening treedt 

dan de volgende dag in werking. 

 

 

Den Helder, 28 mei 2013. 
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