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Regels over kansspelautomaten
Geachte horecaondernemer,
Via deze brief willen wij u informeren over de regels over kansspelautomaten in Purmerend.
Zoals wellicht bekend is een vergunning nodig voor de aanwezigheid van een
kansspelautomaat. Tot voor kort verleenden wij deze vergunningen alleen aan ondernemers
van zogenaamde hoogdrempelige inrichtingen en onder strikte voorwaarden aan
samengestelde inrichtingen. Naar aanleiding van een verzoek van een café-eigenaar,
hebben we bekeken of de huidige beoordeling nog wel van deze tijd is. Onze conclusie is
dat de regels aangepast moeten worden. Hieronder leggen wij uit wat dit voor u betekent.
Nieuwe regels over kansspelautomaten in Purmerend
Gelet op de wens van horecaondernemers en het feit dat online gokken is gelegaliseerd,
hebben wij besloten dat inrichtingen die in het bezit zijn van een geldige drank- en
horecavergunning (Alcoholwetvergunning) in aanmerking kunnen komen voor een
aanwezigheidsvergunning voor maximaal twee kansspelautomaten. Dit betekent dat ook
horecazaken die een zelfstandige stroom bezoekers trekken (bijvoorbeeld het restaurant dat
is gericht op een kortstondig verblijf, het café dat zich op bepaalde tijden richt op een
speciaal publiek, het café waar meerdere biljarttafels en/of dartborden aanwezig zijn en het
café waar je ook kunt ontbijten of lunchen) in aanmerking kunnen komen voor een
aanwezigheidsvergunning. Voorheen kon dit niet. Mocht u al een aanwezigheidsvergunning
voor een kansspelautomaat hebben, dan kunt u nu dus ook maaltijden en kleine etenswaren
zoals broodjes, tosti’s, snacks en dergelijke serveren.
Hoe vraag ik een aanwezigheidsvergunning aan?
Op de pagina https://www.purmerend.nl/speelautomatenvergunning kunt u een
aanwezigheidsvergunning aanvragen. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn
leges verschuldigd. Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Stuur dan een e-mail
naar apv@purmerend.nl of bel naar 0299-452452.
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