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Let op! Voor wijzigingen van een bestaande exploitatievergunning dient u een ander formulier in te 
vullen namelijk het formulier wijzigingen exploitatievergunning. 

 

1. Gegevens van de openbare inrichting waarvoor de vergunning gaat gelden: 

Kvk-nummer of 
vestigingsnummer 

 

Adres inrichting  

Postcode Plaats  

Telefoonnummer  

Email-adres*  

* dit email adres zal gebruikt worden voor correspondentie ten aanzien van uw aanvraag. 
 
2. Aard van het bedrijf: 
Op wat voor een soort openbare inrichting heeft de aanvraag betrekking?  
Beschrijft kort het karakter van uw inrichting (bijvoorbeeld: lunchroom, gericht op 
daghoreca, zonder het schenken van alcoholische drank) 

 

 

 

 

 

 
3. Gaat u in uw openbare inrichting alcoholhoudende drank verstrekken? 

 nee, ik ga geen alcoholhoudende drank verstrekken.  
 ja, deze vergunning heb ik tevens aangevraagd. De gegevens die ik in de aanvraag 

alcoholwetvergunning heb aangegeven zijn tevens van toepassing op de aanvraag 
exploitatievergunning. (ga verder met vraag 8) 
 
4. Ondernemersvorm* 

 natuurlijk(e) personen (eenmanszaak, V.O.F, CV) (u kunt vraag 7 overslaan) 
 rechtspersoon/rechtspersonen (vereniging, Stichting, NV, BV) (u kunt vraag 6 overslaan) 

*indien er sprake is van meer (rechts)personen, kunnen deze extra (rechts)personen vermeld 
worden op het inlegvel dat als bijlage bij dit aanvraagformulier gevoegd is.  
 
5. Gewenste startdatum* 

 per d.d. _______________________(hou bij het aangeven van de startdatum altijd 
rekening met een minimale afhandelingstermijn van 8 weken)  

 per direct, de aanvraag exploitatievergunning is binnen vier weken na beëindiging van de 
vorige vergunninghouder ingediend.* 
*let op! Dit geldt alleen voor de exploitatievergunning. U mag, totdat de 
alcoholwetvergunning verleend is geen alcoholhoudende dranken schenken.  
 
 

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING 
Aanvraag om een vergunning voor de  

exploitatie van een openbare inrichting  
(horecabedrijf ) 
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6. Natuurlijke personen (eenmanszaak, V.O.F, CV)  
 

Ondernemer  

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Ondernemer  

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

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

Rechtspersoon (Vereniging, stichting, NV of BV) 

Naam  

Nummer Kamer van 
Koophandel  

 

 

Rechtspersoon (Vereniging, stichting, NV of BV) 

Naam  

Nummer Kamer van 
Koophandel  

 

 

Bestuurder/aandeelhouder  

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Bestuurder/aandeelhouder  

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  
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8. Namen van leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden 

Leidinggevende 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Leidinggevende 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 
 
9. Wordt er binnen uw openbare inrichting bedrijfsmatig overnachtingen aangeboden: 

 Nee 
 Ja, ____________________aantal personen en __________________aantal kamers.* 

 
10. Is één van de op dit aanvraagformulier aangegeven leidinggevenden binnen de 
laatste vijf jaar in aanraking geweest met politie of justitie ?  

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

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
11. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten waarvoor de 
vergunning zal gaan gelden 
 

Plaats in de 
inrichting  

Eventuele benaming Oppervlakte in m² 

   

   

   

   

   

   

 
 

Terras 

 
12. Wenst u een terras te exploiteren? 

 Ja, ga verder met vraag 13 
 Nee, ga verder naar punt 16 
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13. Is uw terras gelegen binnen of buiten het centrumgebied?  
 Binnen het centrumgebied  
 Buiten het centrumgebied  
 Buiten het centrumgebied op eigen grond waarvan het terras niet zichtbaar is vanaf de 

openbare weg of openbaar gebied* 
*Indien deze situatie van toepassing is hoeft u geen foto’s aan te leveren. 

 
14. Voor welke periode vraagt u terras aan: 

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

  gedurende een bepaalde periode (bijv. een kleiner terras gedurende de  
wintermaanden) van___________tot en met_________aantal m²________eigen grond,  
en/of aantal_________m² gemeentegrond. 

 
15. Geef aan wat er buiten de stoelen en tafels aanwezig is op/boven uw terras:  

 menuborden (vermeld aantal en afmetingen menubord)_____________________________ 
 parasols (vermeld afmetingen of doorsnede)_______________________________________ 
 overige voorwerpen namelijk____________________________________________________ 

 
16. Verklaring: 
Ondergetekende verklaart dat hij/zij niet in strijd handelt met enige wettelijke bepaling,  
 
Algemene informatie 
- bij verstrekking van onjuiste gegevens kan de exploitatievergunning worden 

geweigerd, of ingetrokken  
- voor het exploiteren van een openbare inrichting, kunnen ook andere   

vergunningen/meldingen/vrijstellingen nodig zijn (zie checklist) 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 
Handtekening:                      Datum:   
 
Let op !! zonder de gevraagde bijlage(n) kan de aanvraag niet in behandeling genomen 
worden  
Gevraagde bijlagen: 
Bij dit aanvraagformulier dienen de volgende bijlagen te worden overgelegd: 

 een duidelijke, schematische plattegrondtekening met op schaal van de inrichting, 
    indien u ook kamer voor nachtverblijf gaat verhuren dienen deze kamers op de 
    plattegrondtekening aanwezig te zijn.  

 kopie geldig legitimatiebewijs/verblijfsvergunning leidinggevende(n)/ondernemer* 
 kopie handelsregister kamer van koophandel  
 landelijk Bibob-vragenformulier Valkenburg met bijbehorende bijlagen* 
 * indien u heeft aangegeven per direct te starten dient u een bewijs van beëindiging van  

     de vorige ondernemer mee te sturen. De datum van beëindiging mag niet ouder dan vier 
     weken zijn.   
 
Voor het exploiteren van een bijbehorend terras dienen tevens de volgende bijlagen te  
worden overlegd: 

 een duidelijke schematische plattegrondtekening van het terras met details zoals 
     bomen, relatie tot bebouwing, lichtmasten, schotten met 
     bijbehorende lengte, breedte-, en oppervlaktematen. 
     *Indien u bij vraag 14 heeft aangegeven dat u gedurende een bepaalde periode een      
     kleiner/groter terras gaat exploiteren. Dienen beide situaties duidelijk voorzien van    
     lengte, breedte-, en oppervlaktematen op de tekening(en) aanwezig te zijn. 

 kleurenfoto’s van alle voorwerpen die aanwezig zijn op uw terras zoals: 
- terrasstoelen, terrastafels, parasols, menubord, luifels ect. 
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Overige informatie 
 

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 aan de Geul. 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. 

U kunt uw ingevulde aanvraag opsturen of digitaal verzenden naar:  

 

Afdeling vergunningen 

Postbus 998 

6300 AZ Valkenburg aan de Geul 

info@valkenburg.nl 

 
CHECKLIST 

De meest voorkomende vergunningen-, wettelijke voorschriften en overige zaken die van belang 
(kunnen) zijn bij de exploitatie van een openbare inrichting:  

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 
horecadoeleinden bestemd is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team vergunningen 
of zelf de check doen op www.ruimtelijkeplannen.nl  

Terras                                                                                                                                       
Indien u een terras wenst te exploiteren bij een horecabedrijf dient u dit aan te geven bij uw 
aanvraag exploitatievergunning. Het terras dient te voldoen aan de “Welstandscriteria voor 
terrassen”. Deze criteria kunt u terugvinden op onze site en wel als volgt: ga naar de website 
www.valkenburg.nl klik vervolgens op -> bestuur en organisatie ->beleid en regelgeving -> 
beleidsstukken -> onder het kopje Bouwen en wonen staan de welstandscriteria terrassen vermeld.                                                                                

Alcoholwetvergunning                                                                                                        

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank, is op grond van de Alcoholwet een 

alcoholwetvergunning nodig. De Alcoholwet kunt u terugvinden op de volgende site: wetten.nl - 

Regeling - Alcoholwet - BWBR0002458 (overheid.nl) 
 
Exploitatievergunning 
Voor het exploiteren van een horecabedrijf is een exploitatievergunning nodig. Meer informatie kunt 
u terugvinden op onze site en wel als volgt: ga naar de website www.valkenburg.nl klik vervolgens op 
-> voor inwoners en ondernemer -> horecabedrijf beginnen. 
 
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.   

 
Milieuwetgeving                                                                                                                            
Horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, tenzij voor het 
bedrijf een vergunning op grond van de Wet milieubeheer is vereist. Bij het starten (of veranderen 
van activiteiten) moeten bedrijven dit melden. (Bij verandering is een melding alleen nodig als een 
afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens). Om na te gaan welke voorschriften op uw 
horecazaak van toepassing zijn, kunt u gebruik maken van de website www.aimonline.nl. Na het 

http://www.valkenburg.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2021-07-01
http://www.valkenburg.nl/
http://www.aimonline.nl/
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invullen van de vragenboom blijkt of u meldingsplichtig (type B) of niet-meldingsplichtig (type A) 
bent. Een milieumelding moet u ten minste vier weken vóór de opening van uw zaak indienen. 
Heeft u een melding via de bovenstaande website ingediend dan wordt er naar aanleiding van deze 
melding een afspraak met u gemaakt. Dan weet u of de openbare inrichting voldoet of dat u nog 
moet verbouwen of investeren in geurfilters, vetafscheiders, geluidsisolatie en dergelijke. Meer 
informatie is ook terug te vinden via www.infomil.nl. 
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 afdeling vergunningen of  op www.infomil.nl 
  
Omgevingsvergunning                                                                                                                 
Vaak hebt u een omgevingsvergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). U kunt via de website www.omgevingsloket.nl een vergunningscheck doen. U ziet dan of u 
wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen . Zo heeft u onder andere een 
omgevingsvergunning wanneer u het pand verbouwt, reclame aanbrengt, het  perceel wilt gebruiken 
in afwijking van het bestemmingsplan of een uitweg maakt.   

Mechanische ventilatie 
Op basis van het Bouwbesluit zijn er bepaalde voorwaarden, waaronder luchtverversingscapaciteit, 
waaraan bestaande bouw en/of nieuwbouw moet voldoen. Uiteraard dient het gehele gebouw te 
voldoen aan het Bouwbesluit. Op de site https://www.khn.nl/kennis/inrichtingseisen-bedrijf zijn de 
meeste regels die betrekking hebben op een horecalokaliteit bij elkaar vermeld. 
 
Brandveilig gebruik 
Een gebouw moet brandveilig zijn conform het Bouwbesluit 2012. Voor sommige gebouwen moet u 
een melding doen of vraagt u een vergunning aan. 
U doet een melding als: 

- u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van brandveiligheid heeft 
- in het gebouw meer dan 50 mensen gelijktijdig aanwezig zijn; 
- u een woonfunctie wilt gaan gebruiken voor kamergewijze verhuur.  

U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als: 
- uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen; 
- u het gebouw op bepaalde manieren risicovol gebruikt 

De melding of vergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl.  
Indien u een bestaande inrichting overneemt kan het zijn dat er nog een geldige melding of 
vergunning op het pand aanwezig is. Vraag dit na aan de eigenaar of neem contact op met het 
afdeling vergunningen. 
 
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 informatie over de bij de aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen 
documenten zijn terug te vinden op de website www.omgevingsloket.nl 
 
Ondergrondse voorzieningen 
Ondergrondse voorzieningen op gemeentegrond, zoals bijvoorbeeld ankerpunten, zijn alleen 
toegestaan na goedkeuring van Team Openbare Ruimte. Voor meer informatie over het aanbrengen 
van ondergrondse voorzieningen kunt u contact opnemen met afdeling openbare ruimte via 
info@valkenburg.nl  
 
Voor meer informatie 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) of stuur een mail met uw vraag naar 
info@valkenburg.nl 

http://www.infomil.nl/
http://www.infomil.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.omgevingsloketonline.nl/
https://www.khn.nl/kennis/inrichtingseisen-bedrijf
http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
mailto:info@valkenburg.nl
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 Inlegvel extra toe te voegen leidinggevenden/bestuursleden of rechtspersonen 

 

Rechtspersoon (Vereniging, stichting, NV of BV) 
Rechtspersoon  

Naam  

Nummer Kamer van 
Koophandel  

 

  

 

Betreft toevoeging bestuurslid/leidinggevende niet zijnde ondernemer of 
bestuurslid/ondernemer* (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Betreft toevoeging bestuurslid/leidinggevende niet zijnde ondernemer of 
bestuurslid/ondernemer* (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Betreft toevoeging bestuurslid/leidinggevende niet zijnde ondernemer of 
bestuurslid/ondernemer* (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

 

Betreft toevoeging bestuurslid/leidinggevende niet zijnde ondernemer of 
bestuurslid/ondernemer* (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum   

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  
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Welstandsgebieden   
 Er zijn 2 mogelijkheden om te achterhalen in welk welstandsgebied een perceel is gelegen.  

1. Het welstandsgebied kan per e-mail bij de gemeente worden opgevraagd. Stuur een  
e-mail, waarin het adres wordt aangegeven, naar: info@valkenburg.nl  

2. Via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer kunt u uw adres invoeren. U kunt vervolgens nagaan welke  
gebiedsaanduiding en welke bestemming op een perceel ligt en welk gebruik is toegestaan. Komt de 
gebiedsaanduiding en/of het toegestane gebruik overeen met hetgeen in de linker kolom (donker blauw) is 
aangegeven dan kan in de rechter kolom worden afgelezen in welk welstandsgebied of in welke welstandsgebieden 
een perceel ligt.   
 

De grenzen van de ‘zones’ van de onderstaande bestemmingsplannen vormen gelijktijdig de grenzen van  
3 welstandsgebieden.  

Bestemmingsplan Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan 
de Geul 2020 

In deze welstandsnota aangeduid als welstandsgebied: 

Gebiedsaanduiding overige zone - centrum Centrum  

Gebiedsaanduiding overige zone – buitengebied Buitengebied 

Gebiedsaanduiding overige zone – kernen Kernen 

 
 
Binnen de drie welstandsgebieden liggen sub-welstandsgebieden zodat binnen een welstandsgebied differentiatie kan 
worden aangebracht in de welstandsvoorschriften.  

Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 In deze welstandsnota aangeduid als welstandsgebied: 

Gebiedsaanduiding overige zone – Villa Via nova Villa Via Nova 

 

Percelen met de bestemming:  In deze welstandsnota aangeduid als sub-
welstandsgebied: 

Enkelbestemming bedrijventerreinen Enkelbestemming bedrijventerreinen 

Enkelbestemming recreatie Recreatie, cultuur, ontspanning en sport 

Enkelbestemming cultuur en ontspanning  Recreatie, cultuur, ontspanning en sport 

Enkelbestemming sport Recreatie, cultuur, ontspanning en sport 

 

Gebruik  / aanwezigheid:  In deze welstandsnota aangeduid als sub-welstandgebied: 

Percelen waar detailhandel aanwezig is en/of op basis van 
het bestemmingsplan of een vergunning wordt 
toegestaan. 

Detailhandel 

Percelen waar horeca aanwezig is en/of op basis van het 
bestemmingsplan of een vergunning wordt toegestaan. 

Horeca 

Percelen met bouwwerken waarvan in het 
bestemmingsplan is aangeduid dat deze bouwwerken 
cultuurhistorische waarden (of soortgelijke waarden) 
hebben. 

Cultuurhistorische waarde  

Percelen gelegen binnen een beschermd stads- of 
dorpsgezicht.  

Beschermd stadsgezicht 

 

 

Grens van de ‘overige zone – centrum’.   
Het gebied dat zich binnen deze grenzen bevindt, 
wordt in deze welstandsnota aangeduid als 
welstandsgebied ‘Centrum’.  

mailto:info@valkenburg.nl
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer

