
Oproep tot indienen aanvragen ‘schaarse exploitatievergunning’ voor de exploitatie van een 

speelautomatenhal in Helmond  

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders bieden, voorafgaand aan de 

verdeling en verlening van de beschikbare schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen voor de 

vestiging en exploitatie van een speelautomatenhal in Helmond, met deze bekendmaking  

duidelijkheid over de procedurele behandeling en de inhoudelijke criteria  op basis waarvan deze 

vergunningen zullen worden verleend of geweigerd.   

 

Voor het vestigen en uitbaten van een speelautomatenhal in Helmond zijn voor drie afzonderlijke 

locaties schaarse ‘speelautomatenhalvergunningen’ beschikbaar. Het betreft steeds een combinatie 

van een schaarse exploitatievergunning en een schaarse omgevingsvergunning. Slechts één schaarse 

exploitatie- en omgevingsvergunning kan worden verleend voor een ‘zelfstandige (solitair 

gevestigde) speelautomatenhal’, maximaal twee schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen 

voor een ‘speelautomatenhal als onderdeel van een breder leisure-complex’.  

 

Aanvraagtijdvak schaarse exploitatievergunning  

Vanaf donderdag 31 mei 2018 kunnen ondernemers die in aanmerking willen komen voor een 

schaarse exploitatievergunning gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken  - en daarmee 

tot en met woensdag 11 juli 2018 – een aanvraag om exploitatievergunning (als bedoeld in artikel 

2.3.3.6, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008) indienen. Op 11  juli 

2018 om 23:59 uur sluit de indieningstermijn en daarmee het aanvraagtijdvak. Een aanvraag is tijdig 

ingediend, indien deze uiterlijk op 11 juli 2018 (zijnde de laatste dag van het aanvraagtijdvak) is 

ontvangen. Nadien ingediende aanvragen worden niet inhoudelijk beoordeeld.   

 

Omgevingsvergunning pas later aanvragen  

Vanwege de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan is voor het uitbaten van een 

speelautomatenhal in Helmond ook een schaarse omgevingsvergunning vereist. Mede om te 

voorkomen dat ondernemers binnen een kort tijdsbestek zowel een aanvraag om 

exploitatievergunning als een aanvraag om omgevingsvergunning moeten voorbereiden, kiezen wij 

voor een gefaseerde vergunningaanvraagprocedure. Concreet betekent dit dat de ondernemers die 

een ontvankelijke aanvraag om exploitatievergunning hebben ingediend niet gelijktijdig een aanvraag 

omgevingsvergunning kunnen indienen; zij worden uitgenodigd om dit op een later moment te doen. 

Het streven is erop gericht (nagenoeg) gelijktijdig te beslissen op de aangevraagde exploitatie- en 

omgevingsvergunning.   

 

Verdelingsprocedure: vergelijkende toets  

Ontvankelijke vergunningaanvragen zullen op basis van de verdelingsmethode van de ‘vergelijkende 

toets’ worden beoordeeld De procedurele stappen en toe te passen inhoudelijke beoordelingscriteria 

in dat verband staan beschreven in de beleidsregel ‘Verdelingsprocedure schaarse 

speelautomatenhalvergunningen Helmond 2018’, digitaal raadpleegbaar via www.overheid.nl .  

 

Meer informatie  

Op  www.helmond.nl/speelautomatenhal vindt u alle informatie over de te doorlopen 

verdelingsprocedure. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor de exploitatievergunning.  


