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Reactie Wethouder op de raadsvragen inzake pinautomaatruimte Wehl. 

 
Vragen: 

1.  Kunt u aangeven welke veiligheidscriteria worden gehanteerd bij de plaatsbepaling 

van een pinautomaat, zoals bv in wehl? 

2. Op welke manier wordt de veiligheid van de omwonenden bij de plaatsbepaling van de 

pinautomaat meegenomen. Kunt aangeven welke argumenten hier gelden? 

3. Op welke wijze is met de omwonenden overlegd v.w.b. de plaats van de 

geldautomaat? 

Beantwoording: 
Het initiatief is bij de gemeente in behandeling, maar is er nog geen vergunning verleend.  
Een aanvraag voor omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ wordt getoetst aan een 
vier tal weigeringsgronden. Te weten: 1, het bestemmingsplan, 2 redelijke eisen van welstand, 
3 de technische regels van het Bouwbesluit en 4 de gemeentelijke Bouwverordening. Indien 
een aanvraag op alle 4 deze punten voldoet is er sprake van een gebonden beschikking, en 
heeft het bevoegd gezag geen andere mogelijkheid dan de omgevingsvergunning te verlenen. 
De pin automaat wordt aan bovengenoemde weigeringsgronden getoetst. 
 
Ad 1: Ik neem aan dat u met deze vraag doelt op de recente incidenten met 

plofkraken. Veiligheidsvoorschriften die een rol spelen bij de toetsing van een 

vergunningaanvraag voor een bouwactiviteit, zijn opgenomen in het Bouwbesluit 

2012. Voor ieder bouwwerk gelden wettelijke regels inzake de bouwtechnische 

uitvoering. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en de daarin aangetuurde 

NEN normen. Dit betreft onder andere voorschriften ten aanzien van constructieve 

veiligheid. Voor pinautomaten gelden géén andere normen dan voor andere 

bouwwerken van gelijke omvang, zodat hier vanuit de technische toets ook geen 

aparte afwegingen worden gemaakt.   

 

Dit neemt niet weg dat er vanuit de branche organisatie specifieke 

veiligheidsvoorschriften worden gehanteerd die, hoewel geen afwegingsgrond voor 

de omgevingsvergunning, wel degelijk van toepassing zijn op het gebouwtje. Zo is 

het dak van de automaatruimte zodanig geconstrueerd dat deze als eerste bezwijkt 

in geval van grote overdruk zoals bij een ontploffing. Hierdoor is de richting van de 

drukgolf omhoog, waar deze de minste schade kan aanrichten.  

 

Ad 2: De plaatsbepaling van de pintautomaat, bij de lopende aanvraag, is gekozen 

binnen het bouwvlak bij de Dr. Blomstraat 1, zoals opgenomen in het 

bestemmingsplan. In verband met veiligheid in relatie tot het te verbouwen gebouw 

Dr. Blomstraat 1, is er voor gekozen de pinautomaat vrij van het gebouw te 

plaatsen, aan de voorzijde. Dit was bij de aangevraagde omgevingsvergunning nog 

niet het geval, maar wordt op verzoek van de gemeente aangepast. De argumenten 

die hierbij zijn meegewogen betreffen: de veiligheid van direct aanwonenden 

(gebouw Dr. Blomstraat 1) in geval van een plofkraak, sociale veiligheid bij 

geldopname, de planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan (past het 

binnen de bestemmingsregels).  

 

Ad3: Bij een vergunningaanvraag voor een pinautomaat wordt getoetst of het 

bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Dit is het geval. Daarom is er sprake 

van een gebonden beschikking. Overleg met omwonenden maakt in zo’n geval geen 

onderdeel uit van het vergunning traject. De herbestemming van het pand Dr. 
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Blomstraat 1 is door de initiatiefnemer gepresenteerd aan omwonenden tijdens een 

informatieavond. Mij is verteld dat hierbij ook de pinautomaat ter sprake is 

geweest, hoewel dit nog de oude situatie betrof. 

 

 

 

 

 

 


