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Team vergunningen 
Postbus 998 
6300 AZ Valkenburg aan de Geul 
 

 

Adres horecabedrijf: 

Correspondentieadres: 

 
1. De aanvraag heeft betrekking op: 
 

 vestiging nieuw horecabedrijf 
 overname bestaand horecabedrijf 
 nieuwe leidinggevende(n) 
 wijziging ondernemersvorm/horecabedrijf of terras 
 overig, namelijk____________________________________________________________ 

 
2. De aanvraag heeft betrekking op de exploitatie van het volgende horecabedrijf: 
 

 a. de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken dan 
wel rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een 
horecabedrijf worden in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, (air-)bed & 
breakfast als binnen 24 uur meer dan vier personen hiervan gebruik maken, café, 
cafetaria, sishabar, snackbar, discotheek, groepsaccomodatie, vakantiewoning als binnen 
24 uur meer dan vier personen hiervan gebruik maken en de vakantiewoning niet deel 
uitmaakt van een groep van twee of meer vakantiewoningen, buurthuis of clubhuis; 
 

 b. alle voor het publiek toegankelijke lokaliteiten, open plaatsen, tuinen of gedeelten 
daarvan en de daarbij behorende vertrekken die niet uitsluitend als woning of winkel als 
bedoeld in de Winkeltijdenwet (met uitzondering van afhaalcentra) worden gebruikt, voor 
zover daar bij wijze van hoofdfunctie of overwegende nevenfunctie logies wordt verstrekt 
of gelegenheid wordt gegeven om eetwaren en/of alcoholvrije drank te verkrijgen en/of te 
verbruiken; 
 

 c. afhaalcentra, zijnde winkels waar voor gebruik ergens anders dan ter plaatse 
uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije drank worden verstrekt. 
 

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING 
Aanvraag om een vergunning voor de  

exploitatie van een horecabedrijf  
als bedoeld in artikel 2.16.1 van de Omgevingsverordening 2019 
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3. Aard van het bedrijf: 
Op wat voor een soort horecabedrijf heeft de aanvraag betrekking? Beschrijft u in eigen 
woorden kort het karakter van uw horecabedrijf (bijvoorbeeld: café, cafetaria, 
afhaalcentrum, discotheek e.d.) 

 

 

 

 
4. Wordt er bedrijfsmatig overnachting aangeboden: 

 Nee 
 Ja, ____________________aantal personen en __________________aantal kamers.* 

 
5. Voor hoe veel personen, inclusief personeel, is het horecabedrijf bestemd? 

 minder dan 50 
 meer dan 50 personen, ___________aantal personen 

 
6. Gegevens van het horecabedrijf waarvoor de vergunning moet gelden: 
 

Gegevens horecabedrijf 

Naam horecabedrijf  

Soort horecabedrijf  

Adres  

Postcode Plaats  

Telefoonnummer  

Nummer Kamer van 
koophandel 

 

Indien sprake is van een 
firma (vof) Firma of 
handelsnaam invullen 

 

 
7. Beschikt u over een geldige drank- en horecavergunning? 

 nee, reden:   de aanvraag is in behandeling bij de gemeente* 
 anders, namelijk________________________________ 

 Ja,  
 
8. Ondernemersvorm 

 natuurlijk(e) personen (eenmanszaak, V.O.F, CV) (u kunt vraag 10 en 11 overslaan) 
 rechtspersoon/rechtspersonen (vereniging, Stichting, NV, BV) (u kunt vraag 9 overslaan) 
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9. Natuurlijke personen (eenmanszaak, VOF, CV) 
 

Ondernemer 1 

Naam en voornamen   

Geboortedatum en – 
plaats 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Ondernemer 2 

Naam en voornamen   

Geboortedatum en – 
plaats 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Ondernemer 3 

Naam en voornamen   

Geboortedatum en – 
plaats 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 
10. Rechtspersonen (Vereniging, Stichting, NV, BV) 
 

Rechtspersoon/rechtspersonen 
Rechtspersoon A 

Naam  

vestigingsplaats  

Nummer Kamer van 
Koophandel  

 

 

Rechtspersoon/rechtspersonen 
Rechtspersoon A 

Naam  

vestigingsplaats  

Nummer Kamer van 
Koophandel 

 

 

Rechtspersoon/rechtspersonen 
Rechtspersoon A 

Naam  

vestigingsplaats  

Nummer Kamer van 
Koophandel 
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11. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen 
 

Bestuurslid 1 

Naam en voornamen   

Geboortedatum en – 
plaats 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Bestuurslid 2 

Naam en voornamen   

Geboortedatum en – 
plaats 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Bestuurslid 3 

Naam en voornamen   

Geboortedatum en – 
plaats 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 
12. Namen van leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden 
 

Leidinggevenden 1 

Naam en voornamen   

Geboortedatum en – 
plaats 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Leidinggevende 2 

Naam en voornamen   

Geboortedatum en – 
plaats 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  
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Leidinggevende 3 

Naam en voornamen   

Geboortedatum en – 
plaats 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 
13. Is één van de op dit aanvraagformulier aangegeven leidinggevenden binnen de 
laatste vijf jaar leidinggevende geweest van een inrichting die op last van de 
burgemeester is gesloten of waarvan de drank- en horecavergunning of 
exploitatievergunning is ingetrokken 

 nee 
 Ja, geef de reden en welke leidinggevende(n) het betreft__________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
14. Wat is de gewenste startdatum van de (nieuwe) onderneming en/of wijziging in 
gegevens? 

 

 
 
15. Op welke dagen en gedurende welke uren zal het horecabedrijf voor het publiek 
geopend zijn: 
 

Dag Van / uur Tot / uur  Dag Van / uur Tot / uur 

Maandag   Vrijdag   

Dinsdag   Zaterdag   

Woensdag   Zondag   

Donderdag    

 
16. Is er aanleiding om aan te nemen dat de openbare orde en of veiligheid door de 
exploitatie van uw horecabedrijf verstoord wordt?   

 Nee 
 Ja, waaruit bestaat deze aanleiding? 

_________________________________________________________ 
 
17. Heeft u tevens een omgevingsvergunning (voor een bouwvergunningplichtig 
bouwwerk) aangevraagd voor uw horecabedrijf? 

 Nee 
 Ja, deze aanvraag heeft betrekking op _________________________________ 

     dossiernummer aanvraag:_____________________________________________ 
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Terras 

 
18. Wenst u een terras te exploiteren? 

 nee, ga verder met vraag 32 
 Ja, ga verder met vraag 19 

 
19. Is uw terras gelegen binnen of buiten het Centrumgebied van de ‘Beleidsregels 
Terrassen 2014’ 

 binnen het centrumgebied (ga verder met vraag 21) 
 buiten het centrumgebied (ga verder met vraag 20)  

 
20. Is er sprake van onderstaande situatie? 

 u exploiteert een sport- en/of recreatie inrichtingen zoals pret- en vakantieparken, 
buurt- en clubhuizen die buiten het centrumgebied liggen* 

 horecagelegenheid buiten het centrumgebied op eigen grond waarvan de terrassen niet 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg* 
*Indien deze situatie van toepassing is hoeft u geen foto’s aan te leveren. 

 
21. Voor welke periode vraagt u terras aan: 

 Terras gedurende het hele jaar, aantal m²__________eigen grond en/of aantal_______ 
m² gemeentegrond 

 Terras gedurende een bepaalde periode (bijv. een kleiner terras gedurende de 
wintermaanden) van___________tot en met_________aantal m²________eigen grond, 
en/of aantal_________m² gemeentegrond. 
 
22. Geef aan wat er op/boven uw terras aanwezig is: 

 aantal stoelen*_____ 
 aantal tafels*_______ 
 aantal menuborden*______afmetingen menubord lxbxh____________________________ 
 aantal plantenbakken*________________________________________________________ 
 overige voorwerpen*beschrijving en afmetingen 

 
23. Is het redelijkerwijs mogelijk om het terrasmeublair inpandig op te slaan? 

 Nee, welke omstandigheid verhinderen het inpandig opslaan? ______________________ 
 Ja 

 
24. Zijn er op uw terras terrasafscheidingen aanwezig? 

 nee  
 ja*aantal terrasafscheidingen_____ 

 
25. Is er voor deze  terrasafscheiding een omgevingsvergunning afgegeven? 

 nee, reden:___________________________________________________  
 deze is aangevraagd op dd._________________ 
 een omgevingsvergunning is voor een luifel en/of uitvalsscherm niet noodzakelijk op de 

te exploiteren locatie 
 ja* 

 

26. Is er een noodzaak aanwezig waardoor de terrasscheidingen bevestigd of verankerd 
dient te worden in dan wel op de grond? 

 Nee 
 Ja, deze bevestiging dient op eigen/gemeentegrond te worden bevestigd. Reden van de 

bevestiging____________________________________________________________________ 
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27. Zijn er op/boven uw terras luifels/uitvalsschermen aanwezig? 
 nee  
 ja* aantal_____wat is de hoogte tussen de onderkant volant (harde gedeelte) en de 

ondergrond____________ 
 
28. Is er voor deze  luifel(s) en/of uitvalsscherm een omgevingsvergunning afgegeven? 

 nee, reden:  
deze is wel aangevraagd  
een omgevingsvergunning is voor een luifel en/of uitvalsscherm niet noodzakelijk op de 

te exploiteren locatie 
 ja* 

 
29. Zijn er op uw terras parasols aanwezig?  

 nee 
 ja*aantal parasols en afmetingen_____ 

 
30. Is er een noodzaak aanwezig waardoor de parasol bevestigd of verankerd dient te 
worden in dan wel op de grond? 

 Nee 
 Ja, deze bevestiging dient op eigen/gemeentegrond te worden bevestigd. Reden van de 

bevestiging____________________________________________________________________ 
* voor het plaatsen van terrasmeubilair, terrasscheidingen, luifels/uitvalsschermen en parasols 

dient u extra informatie aan te leveren, (zie bijlage)  

 
31. Is er een bijzondere omstandigheid aanwezig (bijv. helling of ongelijke ondergrond) 
waardoor het terras niet geplaatst kan worden zonder vlonder of andere alternatieve 
ondergrond? 

 Nee 
 Ja, waaruit bestaat deze bijzondere omstandigheid? 

______________________________________________________________________________ 
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32. Verklaring: 
Ondergetekende verklaart dat hij/zij niet in strijd handelt met enige wettelijke bepaling, 
waaronder artikelen 2 en 3 van de Opiumwet. 
 
Algemene informatie 
-  aanvragers van een vergunning voor een nieuwe vestiging wordt erop gewezen dat 

het bedrijf niet eerder voor het publiek mag worden opengesteld dan nadat de 
exploitatievergunning en alle overige noodzakelijke vergunningen verleend zijn.  

- bij verstrekking van onjuiste gegevens kan de exploitatievergunning worden 
geweigerd, of ingetrokken  

- voor het exploiteren van het horecabedrijf, kunnen ook andere   
vergunningen/meldingen/vrijstellingen nodig zijn (zie checklist) 

Aldus naar waarheid ingevuld, 
 
 
 
Plaats:     Datum:    Handtekening: 
 
Let op !! zonder de gevraagde bijlage kan de aanvraag niet in behandeling genomen 
worden  
 
Bijlagen 
Bij dit aanvraagformulier dienen de volgende bijlagen te worden overgelegd: 
 
0  een duidelijke, schematische plattegrondtekening met schaal 1:100 van de 

inrichting*, indien u ook kamer voor nachtverblijf gaat verhuren dienen deze 
kamers op de plattegrondtekening aanwezig te zijn 

0  kopie geldig legitimatiebewijs/verblijfsvergunning 
leidinggevende(n)/ondernemer* 

0 kopie handelsregister kamer van koophandel* 
0 bibob-quickscan formulier Valkenburg met bijbehorende bijlagen* 
 
voor het exploiteren van een bijbehorend terras dienen tevens de volgende bijlagen te  
worden overlegd: 
0 een duidelijke schematische plattegrondtekening van het terras met details 

zoals bomen, relatie tot bebouwing, lichtmasten, schotten en vluchtwegen met 
bijbehorende lengte, breedte-, en oppervlaktematen; 

0  kleurenfoto’s en afmetingen van alle voorwerpen die aanwezig zijn op uw terras 
o.a.: 
- terrasstoelen 
- terrastafels,  
- parasols,  
- menubord; 
- luifels en/ of uitvalsschermen 

 
 
*Indien deze stukken al in het bezit van de gemeente zijn, in het kader van een drank- en 
horecavergunningprocedure, hoeft u deze niet opnieuw te overleggen. 
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Het is belangrijk dit formulier juist en volledig in te vullen. Dit versnelt de afdoening. Indien 

relevante informatie ontbreekt, wordt uw aanvraag pas verder in behandeling genomen als u de 

ontbrekende informatie heeft aangeleverd .Indien u niet voldoet aan het verzoek om ontbrekende 

informatie aan te leveren kan besloten worden uw aanvraag verder niet in behandeling te nemen. 

Kijk daarom ook goed naar de gevraagde bijlagen. Hierop staat aangegeven welke stukken u moet 

bijvoegen. 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een exploitatievergunning bent u leges 

verschuldigd, deze bedragen  kunt u terugvinden in de tarieventabel behorende bij de 

legesverordening van de gemeente  Valkenburg. De leges worden in rekening gebracht voor het in 

behandeling nemen van de aanvraag. U bent de leges dus altijd verschuldigd, ongeacht of positief of 

negatief over uw aanvraag wordt besloten. 

 
CHECKLIST 
 
Vergunningen-, wettelijke voorschriften en overige zaken die van belang (kunnen) zijn bij de 
exploitatie van een horecabedrijf: 
 
Bestemmingsplan 
Een bestemmingsplan regelt o.a. voor welke doeleinden een pand mag worden gebruikt. U dient er 
rekening mee te houden dat de locatie waar u een horecabedrijf wenst te exploiteren voor horeca-
doeleinden bestemd is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team vergunningen of 
zelf de check doen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
Ver(bouwen) pand 
Voor het (ver)bouwen van een pand is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team vergunningen of 
zelf de check doen op www.omgevingsloketonline.nl  
 
Exploitatievergunning 
Voor het exploiteren van een horecabedrijf is een exploitatievergunning nodig op grond van 2.16.2 
van de Omgevingsverordening 2019.  
 
Terras 
Indien u een terras wenst te exploiteren bij een horecabedrijf dient u dit aan te geven bij uw 
aanvraag exploitatievergunning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team 
vergunningen. 
 
Drank- en horecavergunning 
Voor het verkopen van alcoholhoudende drank, is op grond van de Drank- en horecawet een drank- 
en horecavergunning nodig. 
 
Vergunning voor het verkopen van alcoholvrije dranken 
Voor het verkopen van alcoholvrije dranken is een vergunning nodig  
 
Milieuwetgeving 
Op een horecabedrijf zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing, tenzij voor 
het bedrijf een vergunning op grond van de Wet milieubeheer is vereist. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met team vergunningen of  op www.infomil.nl 
 
Omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) 
Indien de capaciteit van het horecabedrijf minder dan 50 personen betreft dient u te voldoen aan 
de eisen van het bouwbesluit. Indien de capaciteit van het horecabedrijf 50 personen of meer 
betreft bent u daarnaast verplicht een gebruiksmelding brandveiligheid in te dienen. De 
gebruiksvergunningsplicht geldt eveneens als voor horecabedrijven die overnachtingen aanbieden 
voor meer dan 5 personen.  
 

http://www.omgevingsloketonline.nl/
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Omgevingsvergunning terrasschotten en uitvalscherm / zonwering 

Voor het plaatsen van een terrasschot in de openbare ruimte is naast een exploitatievergunning ook  

bijna altijd een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist.  

Voor het aanbrengen van een uitvalscherm / zonwering is een omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen vereist wanneer deze wordt aangebracht binnen het beschermde stadsgezicht 

en/of wanneer deze wordt aangebracht bij of aan een monument. 

Het kan dus voorkomen dat u voor het plaatsen van een terrasafscheiding en/of het aanbrengen van 

een uitvalscherm /zonwering zowel een omgevingsvergunning voor bouwen als een 

exploitatievergunning nodig heeft.  

Het aanvraagformulier en gegevens over de bij de aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen 

gegevens zijn terug te vinden op de website www.omgevingsloket.nl 

 
Speelautomaten (Wet op de kansspelen) 
Voor het plaatsen van een speelautomaat in een horecabedrijf is een aanwezigheidsvergunning op 
grond van de Wet op de Kansspelen nodig.  
 
Voor meer informatie, twijfels of vragen kunt u contact opnemen met team vergunningen van 
Valkenburg a/d Geul. De gemeente is telefonisch bereikbaar via een 5-cijferig telefoonnummer: 
14 043 (vanuit het buitenland 0031 43 60 99 292).  

 

http://www.omgevingsloket.nl/

