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Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Valkenburg a/d Geul 
 

 
 
Deze informatie is bedoeld als extra dienstverlening aan horecaondernemers. Aan deze folder 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Starters 
 
 
Ik wil in een horecabedrijf beginnen in Valkenburg. Welke vergunningen heb ik dan nodig? 
 
Als u een starter bent, krijgt u te maken met twee soorten vergunningen: 
• vergunningen voordat u mag beginnen; 
• vergunningen als uw bedrijf draait. 
 
Vanzelfsprekend begint u met de eerste categorie. Vier stappen zet u voor alle andere: 
• U kijkt of uw bedrijf past in het bestemmingsplan. 
• U vraagt een exploitatievergunning en een Drank- en Horecavergunning aan. 
• U laat de brandweer controleren of het gebruik van uw pand brandveilig is. 
• U laat nagaan of uw bedrijf aan de milieueisen voldoet.  
Als ze niet alle vier in orde zijn, kunt u niet beginnen. 
 
 
Wat is een exploitatievergunning ?  
 
Een exploitatievergunning is een vergunning die iedere horecaondernemer moet hebben. Of u nu 
een discotheek, een buurthuis, een bruin café of een afhaalchinees opent, zonder 
exploitatievergunning begint u niets. Ook als u een bestaande zaak overneemt, vraagt u een 
exploitatievergunning aan. Daarnaast heeft u een drank- en horecavergunning nodig op het moment 
dat u alcohol gaat schenken. 
 
 
Moet ik ook een exploitatie voor mijn vakantiewoningen of (air) bed en breakfast? 
Niet alle vakantiewoningen of (air) bed and breakfasts hebben een exploitatievergunning nodig. 
Alleen als binnen 24 uur meer dan vier personen gebruik maken van de vakantiewoning en deze 
geen deel uitmaakt van een groep van twee of meer vakantiewoningen heeft u een 
exploitatievergunning. Uiteraard dient uw vakantiewoning of (air) bed en breakfast wel altijd te 
passen binnen het bestemmingsplan. 
(zie ook kan ik starten als mijn bedrijf niet in het bestemmingsplan past?)  
 
 
Wanneer ik alle vergunningen heb aangevraagd, duurt het wel even voor ik antwoord heb. 
Kan ik in de tussentijd al contracten met leveranciers afsluiten? 
 
Pas op! U kunt natuurlijk rondkijken en u alvast oriënteren, maar wij adviseren u vooralsnog geen 
toezeggingen te doen en verplichtingen aan te gaan. Want stel dat u een vergunning niet krijgt, dan 
zit u wellicht wel al met financiële verplichtingen. Nee, u moet echt met de vergunningen beginnen 
en al het andere alleen onder voorbehoud. 
 
 
Ik wil een zaak overnemen die al bestaat. Moet ik dan alle vergunningen opnieuw aanvragen? 
 
Of u een nieuwe zaak begint of een bestaande zaak overneemt, maakt voor de 
(horeca)vergunningen geen verschil. Vergunningen zijn veelal zaak- en/of persoonsgebonden. Met 
name een drank- horecavergunning en/of een exploitatievergunning kunt u daarom niet overnemen. 
U vraagt ze allemaal opnieuw aan. 
 
We raden u aan om bij de vorige eigenaar precies na te vragen hoe het met de vergunningen zit. En 
ook alle papieren en documenten daarvan te kopiëren. Als hij zijn zaken goed op orde heeft, kan 
dat uw aanvraag wel makkelijker maken. 
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Kan ik starten als mijn bedrijf niet in het bestemmingsplan past? 
 
Nee. Het bestemmingsplan bepaalt welke functie een pand mag hebben. Als in het bestemmingsplan 
staat dat een pand alleen maar als woning gebruikt mag worden kunt u er geen horecabedrijf 
beginnen, tenzij voor het gebruik als horeca eerder een omgevingsvergunning verleend is. Als u een 
pand op het oog heeft, controleer dan eerst het bestemmingsplan via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl en vraag de verleende vergunningen op via ons klantcontactcentrum.  
 
Om gebruik dat in strijd is met het bestemmingplan toch mogelijk te maken kan de gemeente een 
omgevingsvergunning verlenen. Hiervoor moet een procedure worden gevolgd. Niet in alle gevallen 
wordt een aangevraagde omgevingsvergunning ook verleend. Het college van burgemeester en 
wethouders kan besluiten geen omgevingsvergunning te verlenen als blijkt dat het voorgenomen 
gebruik om ruimtelijke en/of milieutechnische redenen niet past op de voorgestelde plek. U kunt 
voor nadere informatie hierover contact opnemen met  team vergunningen via ons 
klantcontactcentrum. U kunt ook een afspraak maken en langskomen als u reeds een concreet plan 
hebt. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn leges verschuldigd (ook als een 
aanvraag afgewezen wordt). Hiervoor verwijzen wij u naar de legesverordening op onze website. 
 
 
Mag iedereen een horecabedrijf beginnen?      
 
Ja, in principe wel. Maar als u een strafblad heeft, wordt het wellicht moeilijk. U moet namelijk, 
zoals dat heet, ‘voldoen aan eisen van zedelijk gedrag’. 
Dit houdt in dat wij nagaan of u bekend bent bij politie en justitie. Als dat zo is, en het gaat om 
ernstige feiten, dan kunnen wij weigeren u een Drank- en horecavergunning en/of Horeca-
exploitatievergunning te geven. Zonder die vergunning kunt u niet starten. Daarnaast heeft u voor 
het schenken van alcohol in de inrichting de Verklaring Sociale Hygiëne nodig.  
De minimale leeftijd om een horecabedrijf met alcohol te mogen exploiteren is 21 jaar. De 
minimale leeftijd om een alcoholvrij horecabedrijf te beginnen is 18 jaar. 
            
 
Zijn er nog bepaalde eisen aan het pand voordat ik alcohol mag gaan schenken? 
 
Voordat er een drank- en horecavergunning kan worden verleend, gaan wij na of de inrichting van 
uw pand voldoet aan de inrichtingseisen uit de Drank- en Horecawet: 
• plafondhoogte van ten minste 2,40 m; 
• oppervlakte van ten minste één van de lokaliteiten van minimaal 35 m2;  
• twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden met waterspoeling en 
handenwasgelegenheid; 
• toiletgelegenheden die niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de horecalokaliteit; 
• voorzieningen voor elektriciteit, drinkwater en het voeren van telefoongesprekken; 
• mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht. Voor afhaalzaken 
gelden deze eisen niet. 
De legeskosten voor de Horeca-exploitatievergunning met terras bedraagt in 2019 € 522,- Voor een 
Horeca-exploitatievergunning zonder terras betaalt u € 313,-. Voor een Drank- en Horecavergunning 
betaalt u € 418,00. 
 
 
Krijg ik voordat ik mag beginnen de brandweer nog over de vloer? 
 
Jazeker. Uw pand moet brandveilig zijn. Het moet bijvoorbeeld blusmiddelen, vluchtwegen, een 
noodverlichting en brandwerende deuren hebben. Dat komt de brandweer controleren. 
Als u een gebouw (bijvoorbeeld een horeca-inrichting) of ander bouwwerk beheert of u bent van 
plan er een op te richten, moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk 
brandveilig te gebruiken. De voorschriften waaraan voldaan moet worden zijn vastgelegd in het 
Bouwbesluit 2012. Al naar gelang uw specifieke situatie kan het zijn dat u een omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik moet indienen of een gebruiksmelding moet doen. Ook kan het zijn dat u geen 
van beiden nodig heeft. 
U heeft wel altijd te maken met de algemene eisen uit het Bouwbesluit  



4 
 

2012. Via de website www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik of een melding moet indienen. U kunt via deze site bij voorkeur digitaal een 
aanvraag indienen of het aanvraagformulier downloaden en schriftelijk indienen. Persoonlijk 
indienen kan natuurlijk ook bij Team Vergunningen. Dit kan enkel op afspraak via tel. 14043. 
De legeskosten voor de afgifte van een nieuwe omgevingsvergunning brandveilig gebruik hangen af 
van de grootte van uw zaak. 
 
 
Moet mijn bedrijf aan milieu-eisen voldoen? 
  
Jazeker. Een horecabedrijf moet het milieu zo min mogelijk belasten. De eisen gelden voor: 
• geluid; 
• overlast in de omgeving; 
• afvalwater (vetvangputten); 
• geuroverlast; 
• gebruik van gas, water en licht, voorkoming van afval;  
•  gevaarlijke stoffen en brandgevaar. 
 
Als u een nieuw horecabedrijf begint, moet u voldoen aan de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit. Het doel van het Activiteitenbesluit is het voorkomen van hinder voor de 
omgeving. Om na te gaan welke voorschriften op uw horecazaak van toepassing zijn, kunt u gebruik 
maken van de website www.aimonline.nl. Na het invullen van de vragenboom blijkt of u 
meldingsplichtig, niet-meldingsplichtig of vergunningplichtig. 
 
Een milieumelding moet u tenminste vier weken voor de opening van uw zaak indienen. 
Wij raden u echter aan al eerder een afspraak te maken met Team vergunningen. Dan weet u tijdig 
of de inrichting voldoet of dat u nog moet verbouwen of investeren in geurfilters, vetafscheiders, 
geluidsisolatie en dergelijke. Deze afspraak kunt u via het KCC maken. 
Het bovenstaande is eveneens van toepassing als u een bestaand bedrijf overneemt. Het is 
verstandig om, voordat u een pand overneemt, te vragen welke voorzieningen er al zijn.  
Vraag ook naar onderhoudsrapporten, certificaten, enzovoort. 
         
 
Als ik een of meer vergunningen heb aangevraagd, hoe lang duurt 
het dan voordat ik antwoord krijg? 
 
Als het om horecavergunningen gaat, moet u rekenen op een 
termijn van minstens 8 weken. 
  
 
Als ik een vergunning heb aangevraagd, kan het 8 weken duren voordat ik antwoord krijg. Maar 
als de gemeente die termijn overschrijdt, heb ik toch zeker het recht om alvast te beginnen? 
 
Helaas niet. De behandeling van deze vergunningen nemen nu eenmaal enige tijd in beslag. 
Doe in geen geval uw zaak open voordat u alle vergunningen binnen heeft. Dat is illegale 
exploitatie. Als u zich daaraan schuldig maakt, sluiten wij uw zaak, in elk geval tijdelijk. Daarnaast 
kan de politie u een boete opleggen. 
 
Kan ik hulp krijgen bij al deze regels en voorwaarden? 
 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) behartigt de belangen van horecaondernemers. Die kan u op 
weg helpen als u een horecabedrijf begint. De KHN organiseert o.a. startersdagen en kan zijn leden 
kortingen aanbieden bij een groot aantal toeleveranciers. 
Wilt u meer informatie of lid worden? Kijkt u eens op de website van KHN: www.khn.nl, tel. 0348-
489489, e-mail: info@khn.nl. 
Er zijn nog meer instanties die beginnende ondernemers op weg helpen, bijvoorbeeld het 
Starterscentrum Limburg. 
Het starterscentrum adviseert en begeleid u bij het ondernemen en het ondernemerschap. Tel. 06-
29058300, Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen, info@starterscentrum.nl. 
(www.starterscentrum.nl) 
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Welke vergunning heb ik nodig als ik alcohol wil schenken? 
 
Dan heeft u een exploitatievergunning en een Drank- en Horecavergunning nodig. Hiervoor gelden 
dezelfde eisen als voor de exploitatievergunning (goed gedrag en inrichtingeisen), maar er komt nog 
iets bij. U moet een Verklaring Sociale Hygiëne hebben en minimaal 21 jaar oud zijn; uw eventuele 
leidinggevende(n) trouwens ook. 
Informatie hierover vindt u op de website van Koninklijke Horeca Nederland (www.khn.nl) of op de 
website www.ondernemersplein.nl. 

 
 
Wat is een verklaring sociale hygiëne? 
 
De verklaring sociale hygiëne is een diploma dat 
wettelijk verplicht is voor iedereen die een 
horecabedrijf wil starten waar alcoholhoudende 
drank geschonken wordt. Als beheerder, 
bedrijfsleider en/of ondernemer in het horeca- 
en slijtersbedrijf draag je immers grote 
verantwoordelijkheden. Zo moet je weten hoe je 
om moet gaan met situaties waarbij alcohol-, 
drugs- of gokverslavingen een rol spelen. De 
veiligheid van je klanten moet gewaarborgd zijn. 
Voor meer informatie over de sociale hygiëne 
kunt u terecht bij het SVH onderwijscentrum 
(Verklaring Sociale Hygiëne):  
tel. 088-0501500, e-mail info@svh.nl website 
www.svh.nl 
 
 
 
Welke vergunning heb ik nodig als ik een 
reclamebord wil aanbrengen? 
 
Als u een reclamebord aan uw gevel wilt ook dan 
heeft u misschien een omgevingsvergunning 

nodig. Wij stellen als gemeente welstandseisen aan reclame. Voor die eisen en nadere informatie 
kunt u terecht bij 14043 of via info@valkenburg.nl 
 
 
Welke vergunning heb ik nodig als ik ga verbouwen? 
 
Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u bij de 
gemeente aan, via een speciale website www.omgevingsloket.nl (afgekort OLO). Via deze website 
kunt u nagaan of voor het geplande bouwwerk een omgevingsvergunning is vereist. U kunt via deze 
site bij voorkeur digitaal een aanvraag indienen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een  
aanvraagformulier te downloaden en schriftelijk indienen. Persoonlijk indienen kan natuurlijk ook. 
Daarvoor kunt u een afspraak maken met Team Vergunningen via tel. 14043. Verder vindt u veel 
handige informatie over bouwen en verbouwen op de websites: www.rijksoverheid.nl en 
www.omgevingsvergunning.nl. 
De hoogte van de kosten voor een omgevingsvergunning hangt af van de hoogte van de bouwkosten. 
Als door de verbouwing de inrichting wijzigt, kan het zijn dat u de bestaande horecavergunningen 
moet aanpassen. 
  

http://www.ondernemersplein.nl/
http://www.svh.nl/
mailto:info@valkenburg.nl
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Terrassen    
  
 
Welke vergunning heb ik nodig als ik bij mijn 
horecabedrijf een terras wil? 
 
Als u een terras bij uw bedrijf wilt kunt u dit 
aangeven in uw aanvraag exploitatievergunning. Als 
het terras op gemeentegrond ligt, betaalt u iedere 
maand een zogenaamd precario. 
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
exploitatievergunning met terras rekenen wij  
€ 522,- legeskosten. 
 
Voor een terras op gemeentegrond rekenen wij een precario per m2 : 
 
• Avondpoelstraat - Berkelstraat – Bogaardlaan – Jan Deckerstraat –  
Th. Dorrenplein - Dr. Erensstraat – Engelbertstraat - Gosewijnstraat –  
Grotestraat Centrum – De Guascostraat – Hovetstraat -   
Kerkstraat – Lindenlaan – Louis van der Maesenstraat – Maturnusstraat -  
Muntstraat – Passage – Pelerinstraat – Poststraat – Tienschuurstraat –  
Walramplein – Walravenstraat             € 10,80 per maand     
  
•  Burg. Henssingel – Berkelplein – het Bat  
Cauberg tot en met huisnummer 2 – Daalhemerweg tot en met huisnummer 4      
Grendelplein –  Neerhem tot en met huisnummer 20 – Palankastraat –  
Plenkerstraat tot en met huisnummer 25      € 8,60 per maand 
 
• Emmalaan – Julianalaan – Molenstraat –  Neerhem vanaf huisnummer 20    
Oranjelaan – Plenkertstraat vanaf huisnummer 27 – Pr. Bernhardlaan –  
Reinaldstraat  St. Pieterstraat – Wilhelminalaan    € 5,50 per maand 
 
• Overige straten en pleinen      € 1,95 per maand 
  
 
Voor mijn zaak wil ik een terras dat op mijn eigen grond ligt. Moet ik dan toch een 
exploitatievergunning hebben? 
 
Alle terrassen worden opgenomen in de exploitatievergunning. Zowel de terrassen op 
gemeentegrond als de terrassen op eigen grond. Bij de terrassen op eigen grond betaalt u  geen 
precario.  
 
 
Mag ik zelf bepalen wat ik allemaal op mijn terras ga zetten? 
 
Niet helemaal. De Gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in de ‘Beleidsregels Terrassen 2014’ in 
samenwerking met de horecaondernemers vastgelegd waaraan een terras moet voldoen. Het is 
afhankelijk van de plaats waar uw terras ligt aan welke regels u moet voldoen. Zo gelden er in het 
centrumgebied andere voorwaarden dan in het buitengebied. De ‘Beleidsregels Terrassen 2014’ zijn 
terug te vinden op http://www.valkenburg.nl/inwoners-ondernemers/horeca_41714/ 
 
 
  

http://www.valkenburg.nl/inwoners-ondernemers/horeca_41714/
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Moeten de stoelen op mijn terras er precies 
hetzelfde uitzien als op het plaatje bij de 
beleidsregels? 
 
Nee, dat hoeft niet, als ze maar voldoen aan de 
criteria die genoemd worden. Voor het 
buitengebied betekent dit dat het meubilair 
van duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen met een kwalitatief hoogwaardig 
uitstraling moet zijn, zonder tekenen van 
achterstallig onderhoud.  
In het centrumgebied moet het meubilair 
daarnaast ook  
 

 van hetzelfde type en in dezelfde kleurstelling (effen en gedekt) zijn.  

 Er mag geen meubilair met een afwijkende functionaliteit worden geplaatst.  

 Het meubilair en de tafels mogen niet voorzien zijn van reclame- of andere uitingen met 
uitzondering van de stoelkussens die mogen zijn voorzien van de bedrijfsnaam of het 
bedrijfslogo.  

 De kleurstelling van het meubilair moet ingetogen zijn en afgestemd te worden op de 
kleurenrange van de zonweringen.  

 
 
Ik weet nog niet welk meubilair ik op mijn terras ga zetten, hoe weet ik nu of het meubilair dat 
ik wil aanschaffen voldoet aan de beleidsregels? 
 
Indien u twijfels heeft over uw keuze kunt u altijd contact opnemen met de gemeente en een foto 
of afbeelding van de zaken waarover u twijfels heeft voorleggen.  U kunt hier een afspraak voor 
maken, maar u mag de afbeelding ook mailen naar info@valkenburg.nl vermeld er dan wel duidelijk 
bij dat het om een advies aanvraag gaat. Daarnaast hebben wij uw naam, het adres van de 
horecazaak en het telefoonnummer waar u bent te bereiken nodig.  Vaak wordt er gekeken naar de 
samenhang van het gehele terras, dus hoe meer er qua terras op uw foto staat hoe beter het terras 
beoordeeld kan worden. 
 
 
Kunt u mijn vergunning ook intrekken?        
 
Als de exploitatie van uw horeca-inrichting en/of de bezoekers regelmatig (ernstige) overlast 
veroorzaken, wordt u gewaarschuwd en kunt u mogelijk een dwangsom opgelegd krijgen. Als de 
overlast aanhoudt dan kunnen wij uw vergunning(en) intrekken. 
U mag uw horecavergunning niet gebruiken voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld voor het 
witwassen van zwart geld. Als wij u daarvan verdenken, kunnen we een onderzoek instellen naar de 
financiering van uw bedrijf. 
De bevoegdheid daarvoor hebben wij op grond van de Wet Bibob. Die gaat vrij ver. We kunnen ook 
onderzoek doen naar iemand met wie u een zakelijke band heeft, bijvoorbeeld iemand van wie u 
geld heeft geleend. Als wij menen dat onze verdenking gegrond is, kunnen wij uw vergunning 
intrekken. 
 
 
Wat houdt de wet BIBOB eigenlijk in? 
 
De wet BIBOB staat voor de wet  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
Op basis van de wet Bibob mag de gemeente bij het behandelen van uw aanvraag uitgebreid 
onderzoek doen naar uw onderneming of u als persoon. Dit betekent dat u bij uw 
vergunningaanvraag inzicht moet geven in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen 
in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen. 
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Waarom wordt er nu net bij mijn aanvraag gegevens gevraagd in verband met de wet Bibob? 
 
De  gemeente Valkenburg stelt standaard bij iedere horeca-aanvraag een eigen onderzoek met 
betrekking tot de wet Bibob in. U vormt hierin geen uitzondering. Wanneer uit dit eigen onderzoek 
blijkt dat er sprake is van onduidelijke financiering of bedrijfsorganisatie dan kan de gemeente uw 
dossier voor nader onderzoek doorsturen naar Bureau Bibob. De gemeente moet u hiervan op 
voorhand in kennis stellen. Het Bureau Bibob heeft meer mogelijkheden dan de gemeente om uw 
integriteit te onderzoeken.  
 
 
Maar gaat het dan niet allemaal veel langer duren dan 8 weken? 
 
Ja, een Bibob onderzoek kost meer tijd. Wanneer de gemeente bureau Bibob inschakelt, wordt de 
normale termijn van de vergunningsaanvraag verlengd met 8 weken. En deze termijn kan nog een 
keer verlengd worden met 4 weken. Dat betekent dat u zo maar een extra vertraging kunt oplopen 
van minimaal 3 maanden. U kunt dit dan ook beter zien te voorkomen door een duidelijk beeld te 
schetsen van uw financiering en/of bedrijfsorganisatie. 
 
 
Ik heb me bedacht en ik wil mijn aanvraag intrekken, kan dit zo maar? 
 
Ja, u kunt uw aanvraag ook weer intrekken maar hieraan zijn wel kosten verbonden. Een aanvraag 
om een vergunning af te handelen kost tijd. De gemeente Valkenburg aan de Geul brengt u hiervoor 
legeskosten in rekening. Die moet u dus ook betalen als u uw vergunning niet krijgt. 
 
 
Ik betaal legeskosten voor het afhandelen van mijn vergunningaanvragen. Kan de gemeente me 
nog voor andere kosten aanslaan? 
 
Als uw eigendommen zich op, onder of boven gemeentegrond bevinden, betaalt u precariobelasting. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor een terras, luifels, parasols en reclameborden. 
 
 
Mag ik in mijn zaak speelautomaten neerzetten? 
 
Ja. U mag in uw zaak twee speelautomaten hebben. 
Er zijn twee soorten speelautomaten: 
•  behendigheidsautomaten; 
• kansspelautomaten. 
Een behendigheidsautomaat is vergunningsvrij. Een flipperkast bijvoorbeeld is een 
behendigheidsautomaat; die mag u in elke horecagelegenheid neerzetten. 
Voor een kansspelautomaat is een aanwezigheidsvergunning nodig. Een gokkast is een 
kansspelautomaat. Die mag u alleen maar neerzetten: 
• als u een Drank- en Horecavergunning heeft en/of een speelautomatenhal exploiteert 
• als uw bedrijf hoogdrempelig is (bijv. een café of een restaurant);  
•  en u richt zich op een publiek van 18 jaar en ouder. 
  
In een alcoholvrije horeca-inrichting mag dus nooit een gokkast staan. 
Een aanwezigheidsvergunning is één jaar geldig. Aan legeskosten betaalt u: 
• voor de eerste speelautomaat     € 56,50 (per jaar) 
• voor de tweede speelautomaat    € 34,- (per jaar) 
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Als uw bedrijf eenmaal 
draait 

 
 
Zijn er festiviteiten waarop meer geluid 
is toegestaan dan normaal? Carnaval 
bijvoorbeeld? 
 
Ja. Voor speciale festiviteiten kunt u een 
ontheffing aanvragen (incidentele 
ontheffing geluid), zodat er meer geluid 
toegestaan is dan normaal. In totaal kan 
een horeca-inrichting toestemming 
krijgen om maximaal 12 incidentele 
festiviteiten per jaar te houden, met 
meer geluid dan normaal. We maken 
daarbij verschil tussen: 
• collectieve festiviteiten;  
• incidentele festiviteiten. 
 
Collectief zijn de festiviteiten waar een 
hele gemeente of regio aan meedoet, 
zoals carnaval of jaarwisseling. Overigens 
mag je bij zo’n festiviteit niet onbeperkt 
lawaai maken. U mag tijdens deze 
festiviteit geen overmatige hinder 
veroorzaken. Dat is verboden. 
 

De collectieve festiviteiten worden jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders. Deze zogenaamde ‘collectieve dagen’ zijn niet vrij te kiezen en gelden voor iedereen. 
Na aftrek van de collectieve dagen blijven  nog   een aantal ‘vrije keuzedagen’ voor incidentele 
festiviteiten over.  
Wilt u gebruik maken van de 12-dagen regeling, dan moet u dit ten minste14 dagen vóór de aanvang 
van de festiviteit of activiteit doorgeven, het meldingsformulier is terug te vinden op de website 
van de gemeente.  (http://www.valkenburg.nl/digitaal-loket/producten-
diensten_41449/product/12-dagenregeling_689.html).  
 
Aan welke sluitingstijden moet ik me houden? 
 
Een horecabedrijf moet gesloten zijn tussen 03:00 en 06:00 uur. Er mogen gedurende deze 
tijdstippen geen bezoekers aanwezig zijn  
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Als ik alleen een nieuwe leidinggevende wil opvoeren, heb ik dan een nieuwe vergunning nodig? 
 
Nee. Wel moet u een nieuwe leidinggevende melden bij de gemeente. De nieuwe leidinggevende 
wordt dan bijgeschreven bij het bij de drank- en horecavergunning behorende aanhangsel en/of op 
de exploitatievergunning. De legeskosten hiervoor bedragen voor de eerste drie leidinggevende  
€ 41,80. Voor iedere volgende leidinggevende € 41,80. Het formulier voor het melden van een 
nieuwe leidinggevende kunt u terugvinden op http://www.valkenburg.nl/digitaal-loket/producten-
diensten_41449/product/drank-en-horecavergunning_31.html 
  
 
Komen er ook nog toezichthouder controleren? 
 
De gemeente ziet toe op de naleving van de Drank- en Horecawet en de exploitatievergunning. Om 
deze taak te kunnen uitvoeren worden toezichthouders ingezet die o.a. controleren of een 
leidinggevende in de inrichting aanwezig is en of de ondernemer de leeftijdsgrenzen inzake 
verstrekking of verkoop van alcohol respecteert. De toezichthouders controleren onaangekondigd of 
iedereen zich aan de regels houdt. 
 
 
Wanneer veroorzaak ik geluidsoverlast? 
 
Elke horecazaak heeft zijn eigen geluid en zijn eigen publiek. De volgende tabel geeft aan welke 
geluidssterktes normaal zijn: 
 

Type Activiteit dB(A) 

restaurant praten en achtergrondmuziek 60-75 

café rustig bruin café 75-80 

feestcafé (met dj) 85-95 

café met live muziek 95-100 

disco jongeren 100-105 

 
Bij een milieumelding vragen wij in veel gevallen ook een akoestisch rapport. Daar heeft u een 
deskundige voor nodig. 
Wilt u informatie, of een advies op maat, neemt u dan contact op met Team Vergunningen via 
14043. Wacht er niet te lang mee, want geluidsisolatie is duur. 
 
 
Hoe raak ik mijn afval kwijt? 
 
U moet zelf uw bedrijfsafval inzamelen. Als ondernemer kunt u met Rd4 hierover afspraken maken.  
Voor meer informatie zie www.rd4.nl. U kunt ook bellen met de verkoop binnendienst van rd4  tel. 
045-5437150, e-mail verkoop@rd4.nl  
 
 
 
 
  

mailto:verkoop@rd4.nl
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Meer informatie 
 

Gebruiksmelding 

Brandveiligheid 

Brandweer  

Zuid-Limburg,  

Pro-actie,  

Preventie &  

Voorlichting  

(PPV) 

09.00-17.00 

uur 

088-

4507450 

info@brwzl.nl 

Omgevingsvergunning Team 

Vergunningen 

op afspraak 14043 

 

info@ 

valkenburg.nl 

Milieumelding, 

geluidsmeting 

Team 

Vergunningen 

op afspraak 14043 

 

info@ 

valkenburg.nl 

Horeca-

exploitatievergunning 

Drank- en 

horecavergunning 

Terrasvergunning 

Speelautomatenvergunning 

Team 

Vergunningen 

op afspraak 14043 info@ 

valkenburg.nl 

 
 
Belangrijke telefoonnummers 
SVH onderwijscentrum (Verklaring Sociale Hygiëne):  
tel. 088-0501500, e-mail info@svh.nl website www.svh.nl 
 
Kamer van Koophandel:  
tel. 088-5851585, website www.kvk.nl 
 
Starterscentrum:  
tel. 06-29058300, website www.starterscentrum.nl  
 
Koninklijke Horeca Nederland:  
starterbegeleiding tel. 0348-489489, e-mail: info@khn.nl, website www.khn.nl 
 
Bedrijfschap Horeca en Catering:  
tel. 079-3680707 e-mail: info@kenniscentrumhoreca.nl website www.kenniscentrumhoreca.nl 
 
Voedsel en Waren Autoriteit: 
tel. 0800-0388, website www.vwa.nl, e-mail info@nvwa.nl 
  
 

http://www.svh.nl/
http://www.kvk.nl/
http://www.starterscentrum.nl/
http://www.khn.nl/
http://www.kenniscentrumhoreca.nl/

