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Onderwerp: Verordening speelautomaten
Algemeen
In het kader van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter
Aar heeft de taakgroep Harmonisatie en bestuur aan de productgroep Bestuurlijk-Juridisch de
opdracht gegeven met betrekking tot tal van onderwerpen te inventariseren wat er op de
diverse terreinen in de drie gemeenten aanwezig is.
De productgroep Bestuurlijk juridisch heeft voor al deze onderwerpen een zestal werkgroepen
in het leven geroepen die zich met de inventarisatie van de diverse onderwerpen in de drie
gemeenten hebben bezig gehouden.
De werkgroep wet en regelgeving (werkgroep 2) van de productgroep bestuurlijk-juridisch
heeft in de inventarisatiefase ten aanzien van bovenvermeld onderwerp geadviseerd aan de
taakgroep harmonisatie en bestuur om voor de fusiedatum een besluit voor te bereiden waarbij
er een verordening speelautomaten wordt vastgesteld.
Dit advies is overgenomen door de taakgroep Harmonisatie en bestuur.
Dit betekent dat werkgroep 2 de opdracht heeft gekregen de speelautomatenverordening voor
te bereiden.
Specifiek
De werkgroep heeft in de inventarisatiefase ten aanzien van het onderwerp “verordening
speelautomaten” het volgende geconstateerd:
Nieuwkoop
Er is geen verordening voor speelautomaten vastgesteld.
Liemeer
Er is een Verordening Speelautomaten 2000, vastgesteld bij besluit van 17 december 2000.
Het beleid komt neer op het volgende:
● In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten, waarvan maximaal twee
kansspelautomaten toegestaan.
● In laagdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan. Kansspelautomaten
zijn niet toegestaan.
Ter Aar
Er is een Verordening Speelautomaten 2000, vastgesteld bij besluit van 28 september 2000.
Het beleid komt neer op het volgende:
● In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten, waarvan maximaal twee
kansspelautomaten toegestaan.
● In laagdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan. Kansspelautomaten
zijn niet toegestaan.
Verschillen
In Nieuwkoop is geen verordening voor speelautomaten vastgesteld, terwijl Liemeer en Ter
Aar wel over een verordening beschikken, welke inhoudelijk overeenkomt.
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In het kader van de Wet op de Kansspelen kan een onderscheid gemaakt worden tussen
enerzijds de Verordening Speelautomaten in inrichtingen en anderzijds de vraag of gemeenten
speelautomatenhallen willen. In dat laatste geval gaat het om speelautomatenhallenbeleid.
De wetgever geeft de lokale overheid alleen nog ruimte om iets te regelen ten aanzien van
zogenaamde behendigheidsautomaten. De verordening regelt het maximum aantal
behendigheidsautomaten dat een inrichting aanwezig mag hebben.
Voorts dient de gemeenteraad zich expliciet uit te spreken over de vraag of men
speelautomatenhallen in de gemeente wil. In twee van de drie voormalige gemeenten heeft
men expliciet vastgelegd in de verordening dat men dit niet wil. Feitelijk is er in geen van de
drie gemeenten een speelautomatenhal aanwezig.
Wij stellen u voor in de verordening expliciet uit te sluiten de mogelijkheid van vestiging van
speelautomatenhallen in de gemeente.
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Produktencatalogus
Produkt: - speelautomaten, aanwezigheidsvergunning
Gokautomaten / kansspelautomaat exploiteren

Speelautomaten, aanwezigheidsvergunning
Voor het aanwezig hebben van speelautomaten in een voor het publiek toegankelijke ruimte
heeft u een aanwezigheidsvergunning speelautomaten nodig. Deze vergunning wordt verleend
door de burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. Op grond van de Wet op de Kansspelen
en de Verordening speelautomaten gemeente Nieuwkoop (2007) wordt onderscheid gemaakt
in hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Tevens gelden eisen ten aanzien van het soort
speelautomaat (behendigheids-of kansspelautomaat) en het aantal automaten dat u wilt
plaatsen.
Hoogdrempelige inrichtingen zijn de meer traditionele cafés en restaurants waar het
horecabezoek op zichzelf staat en geen andere activiteiten plaatsvinden. Hier mogen
maximaal twee speelautomaten worden geplaatst, zowel kansspel- als
behendigheidsautomaten.
Laagdrempelige horecagelegenheden zijn alle andere bedrijven met een drankvergunning,
zoals biljart- en poolcentra, cafetarias, discotheken, dansscholen, sportcentra, coffeeshops,
pizzerias, et cetera. Hier mogen geen kansspelautomaten geplaatst worden, alleen
behendigheidsautomaten tot een maximum van twee.
Voorwaarden
Een aanwezigheidsvergunning speelautomaten wordt door de burgemeester per kalenderjaar
verleend.
Wanneer kan het aangevraagd worden?
Indien de aanvrager een speelautomaat wenst te plaatsen in een voor het publiek toegankelijke
ruimte binnen de gemeente dient een aanwezigheidsvergunning speelautomaten aangevraagd
te worden:
Kosten
Voor de werkzaamheden ,verbonden aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning bedragen de leges bedragen € per jaar, vermeerderd met € .
per jaar voor de tweede speelautomaat.
Benodigde gegevens
Aanvragen
De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden. U kunt bij de speelautomatenexpoitant
vragen om een aanvraagformulier. U kunt ook gebruik maken van het digitale formulier.
In ieder geval zal moeten worden vermeld:
• het type automaat
• het serienummer
• de naam van de exploitant
Speelautomatenhallen
Op grond van de Verordening speelautomaten Nieuwkoop 2007 zijn binnen de gemeente
Nieuwkoop geen speelautomatenhallen toegestaan.

19[1].b.1 speelautomatenverordening

