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Raadsinformatiebrief  67 Veiligheid en Naleving  

 

Helmond, 27 september 2017 Zaaknummer: 1267893       Telefoon.: 7404 

Onderwerp: Uitspraak RvS over casino Watermolenwal Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

Vandaag, woensdag 27 september 2017, heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 
vergunningssituatie van de aan de Watermolenwal in Helmond gevestigde Speelautomatenhal (Jack’s 
Casino). Dit naar aanleiding van het hoger beroep dat de gemeente Helmond en JVH (eigenaar Jack’s 
Casino) hadden ingediend tegen de rechterlijke uitspraak (dd. 17 maart 2014) dat de gemeente de 
vergunningen voor deze hal onrechtmatig zouden hebben verleend. In haar uitspraak heeft de Raad van 
State dit hoger beroep ongegrond verklaard en daarmee de gemeente in het ongelijk gesteld. 
 
Belangrijkste conclusie in de uitspraak is dat de gemeente Helmond in 2013 bij het verlenen van de 
omgevings- en exploitatievergunning in strijd heeft gehandeld met de zogenaamde transparantieverplichting. 
Oftewel: destijds hebben we als gemeente niet tijdig en adequaat aangegeven welke criteria we hanteerden 
bij het verstrekken van de beschikbare vergunningen. Daardoor zou de concurrent van JVH, Super Game, 
geen eerlijke kans hebben gehad op de vergunning. Aangezien in deze sprake is van schaarse 
vergunningen (er is immers een maximum gesteld aan het aantal speelautomatenhallen in Helmond), zal het 
traject waarmee deze wordt verleend opnieuw moeten worden doorlopen. 
 
Consequentie van de uitspraak van de Raad van State is dat de vergunningen die in 2013 aan JVH zijn 
verleend definitief niet geldig zijn. Concreet betekent dit dat de vestiging van Jack’s Casino aan de 
Watermolenwal haar deuren zal moeten sluiten. Ons college is voornemens ook daadwerkelijk toe te zien op 
een spoedige sluiting. Immers, wij willen recht doen aan de uitspraak van de Raad van State. Over deze 
sluiting treden we op korte termijn in overleg met de directie van JVH. 
 
Vervolgtraject 
Voordat de schaarse vergunning opnieuw kan worden verstrekt, zullen we een nieuwe procedure moeten 
starten. Dit moet in het licht worden gezien van de motie die uw raad op 4 juni 2015 heeft aangenomen. In 
deze motie heeft uw raad het college de opdracht gegeven met een voorstel te komen “om de APV zodanig 
aan te passen dat de mogelijkheid gecreëerd wordt om op meerdere locaties een speelautomatenhal te 
exploiteren, nadat de kaders daarover in de gemeenteraad zijn besproken”. Mede doordat de juridische 
procedure destijds nog liep, is in november 2015 met uw raad afgesproken voorlopig te wachten met het 
doen van een nieuw kaderstellend voorstel.  
 
Nu de uitspraak van de Raad van State is gedaan, is het moment aangebroken om uw raad een voorstel 
voor te leggen voor een nieuw kader, waarmee wij tegemoet komen aan de hierboven genoemde motie. 
Daarom zullen we voorlopig geen nieuwe uitvraag doen op basis van de huidige APV voor de schaarse 
vergunning die nu is vrijgevallen. Dan bestaat immers de kans dat partijen zich melden zonder op de hoogte 
te zijn van een eventuele verruiming van die APV in de nabije toekomst. Wij kiezen er daarom voor om eerst 
met een nieuw kader te komen, vervolgens de spelregels voor een gunning te bepalen, en pas daarna 
partijen uit te nodigen om een voorstel te doen. Deze volgorde ligt in de lijn van de uitspraak van de Raad 
van State.  
 



 

 

Het voorstel voor dit nieuwe APV-kader willen wij graag met u bespreken tijdens de vergadering van de 
Commissie Bestuur & Economie van donderdag 16 november as. Vervolgens hopen we uiterlijk in januari 
2018 de APV op basis van een nieuw kader aan te kunnen passen. Afhankelijk van het aantal locaties dat 
we vervolgens toestaan, moet blijken hoe snel vergunningen kunnen worden verleend. Tot die tijd, zo is de 
realiteit na de uitspraak van vandaag, zal er in Helmond geen speelautomatenhal zijn.   
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u interesse 
hebben om de volledige uitspraak van de Raad van State in zijn volledigheid raad te plegen, dan kan dat via 
de volgende link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:2611.  
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                     de secretaris 
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