












































Gebruiksfuncties Bouwbesluit Subgebruiksfuncties Bouwbesluit Bezoekersaandeel
1. woonfunctie in een woongebouw appartement 1,6 0,4

voor zorg serviceflat 0,6 0,4
aanleunwoning 0,6 0,4
verpleeg / verzorgingstehuis 0,6 p. w.eenheid 60%

woonwagen 1,6 0,4
voor kamergewijze verhuur 1,3 0,4
andere woonfunctie eengezinswoning 1,6 0,4

eenpersoonswoning 1,3 0,4

2. bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport een deel van een sportgebouw waar zich de tribunes bevinden 0,3 p. zitplaats
voor kinderopvang met bedgebied een crecheruimte  / kinderdagverblijf 0,8 p. arbeidspl.
voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar een crecheruimte  / kinderdagverblijf die max. gelijk-
andere kinderopvang tijdig aanw. Is

ex. kiss+ride

andere bijeenkomstfunctie een vergaderzaal bij een kantoor maatwerk: afhankelijk van
de bijeenkomstruimte van een kerk functie CROW
een schouwburgzaal / theater norm toepassen
een tentoonstellingsruimte
ruimten voor het geven van cursussen
wijkgebouw / cultureel centrum 
museum 
bioscoop
evenementenhal / beursgebouw, congresgebouw
pretpark / themapark 

voor alcoholgebruik een caferuimte 10,2 per 100 m² gvo 80%
eetzalen van een restaurant 10,2 per 100 m² gvo 80%
een restaurant 10,2 per 100 m² gvo 80%
een kantine 10,2 per 100 m² gvo 80%
discotheek 10,2 per 100 m² gvo 80%
cafetaria 10,2 per 100 m² gvo 80%

3. celfunctie voor bezoekers nvt
andere celfunctie gevangenis of een politiecel nvt

kamer in een tehuis voor dwangmatige verpleging nvt

4. gezondheidzorgfunctie met bedgebied ziekenhuis maatwerk afhankelijk van
een afdeling met patientenkamers in een ziekenhuis of verpleegtehuis functie CROW
high care hospice norm toepassen

andere gezondheidsfunctie ruimte voor behandeling of verpleging van patienten 1,5 p. beh.k. min. 3 p. prakt. 65%
praktijkruimte voor een huisarts / tandarts / fysiotherapie

5. industriefunctie lichte industriefunctie een opslagloods / een magazijn 1,0 per 100 m² gvo 5%
een (koeien)stal  1,0 per 100 m² gvo 5%
tuinbouwkas 1,0 per 100 m² gvo 5%
koel of vrieshuis 1,0 per 100 m² gvo 5%

andere industriefunctie een montagehal in een fabriek 2,8 per 100 m² gvo 5%
een (reparatie)werkplaats 2,8 per 100 m² gvo 5%
een keuken van een restaurant of ziekenhuis 2,8 per 100 m² gvo 5%
praktijkruimte dierenarts 2,8 per 100 m² gvo 5%
keuken van een restaurant 2,8 per 100 m² gvo 5%

6. kantoorfunctie een kantoor bij een winkel 2,4 per 100 m² gvo 5%
een kantoor aansluitend aan een woning 2,4 per 100 m² gvo 5%
accountantbureau / advocatenkantoor 2,4 per 100 m² gvo 5%
administratiegebouw 2,4 per 100 m² gvo 5%
bankgebouw 2,4 per 100 m² gvo 5%
gemeentehuis 2,4 per 100 m² gvo 5%

7. logiesfunctie in een logiesgebouw hotel / motel / pension 1 per sl.kamer
andere logiesfunctie vakantiehuis, een stacaravan, een trekkershut 1 per sl.kamer

asielcentrum / opvang voor tijdelijk verblijf van mensen 1 per sl.kamer
logiesfunctie met 24 uursbewaking 1 per sl.kamer

8. onderwijs basisonderwijs leslokalen in een school / dagonderwijs / basisonderwijs 1 per leslokaal
ex kiss+ride

andere onderwijsfunctie leslokalen en collegezalen van een univesiteiten universiteit 1 per leslokaal
ex kiss+ride

avondonderwijs 0,5 per student

9. sportfunctie tennisbanen in een tennishal maatwerk afhankelijk van
squasbanen in een squashcentrum functie CROW
een binnenbak in een manege norm toepassen
een overdekte wielerbaan
schietbanen van een schietsportcentrum
een overdekte rolschaatsbaan 
een gymnastiekzaal
bowlingbanen in een bowlingcentrum
fitnesscentrum
overdekt zwembad
sporthal 
gymnastieklokaal 
sportschool 

10. winkelfunctie een winkel 4,0 per 100 m² gvo 85%
detailhandel 4,0 per 100 m² gvo 85%

hoofdwinkelgebied (non-food) 4,0 per 100 m² gvo 85%
hoofdwinkelgebied (food) 4,0 per 100 m² gvo 85%
wijk- of dorpscentrum (non-food) 4,0 per 100 m² gvo 85%
wijk- of dorpscentrum (food) 4,0 per 100 m² gvo 85%
bouwmarkt / tuincentra etc. 4,0 per 100 m² gvo 85%
grootschalige detailhandel (IKEA / outlet etc.) 4,0 per 100 m² gvo 85%

verkoopruimte bij een benzinestation 4,0 per 100 m² gvo 85%
(auto) showroom 4,0 per 100 m² gvo 85%
praktijkruimte dierenarts 4,0 per 100 m² gvo 85%
kapsalon / pedicure 4,0 per 100 m² gvo 85%
een zonnestudio 4,0 per 100 m² gvo 85%
een afhaalrestaurant 4,0 per 100 m² gvo 85%
reisbureau 4,0 per 100 m² gvo 85%
apotheek 4,0 per 100 m² gvo 85%
stationsloket 4,0 per 100 m² gvo 85%

Niet bouwwerken tennisbaan (buiten) maatwerk afhankelijk van
sportveld (buiten) functie CROW
golfbaan norm toepassen
speeltuin 
volkstuin 
manege: buitenbak 
onoverdekte parkeerplaats 

Parkeernorm Voorbeelden 
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Raadsbesluit 

 
De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 7 februari 2012; 
 
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
Besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Parkeerfondsverordening Valkenburg aan de Geul 
 

Artikel 1. Algemeen 

1. De gemeente Valkenburg aan de Geul administreert een reserve onder de naam 

Parkeerfonds. 

2. Het Parkeerfonds heeft tot doel om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, ook als de 

realisatie ervan niet past binnen een ruimtelijke ontwikkeling. Initiatiefnemers dienen bij 

alle ruimtelijke ontwikkelingen op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen te realiseren. 

Als een initiatiefnemer hieraan niet kan voldoen, kan de gemeente Valkenburg aan de Geul 

onder voorwaarden een specifieke ontheffing verlenen. Aan deze ontheffing is een 

financiële verplichting gekoppeld, de zogenaamde afkoop- en of bijdrageregeling. Deze 

financiële verplichting stelt de gemeente Valkenburg aan de Geul in staat alsnog het 

benodigde aantal parkeerplaatsen op een alternatieve locatie te realiseren of in stand te 

houden. 

 

Artikel 2. Toepassingsbereik parkeerfonds 

Het Parkeerfonds geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

Artikel 3. Beheer van het parkeerfonds 

1. Burgemeester en wethouders (hierna B&W) beheren de gelden van het Parkeerfonds. 

2. Uitsluitend B&W nemen besluiten over het doen van uitgaven uit het Parkeerfonds voor:  

- Het nakomen van verplichtingen die op de gemeente Valkenburg aan de Geul rusten die 

voortvloeien uit omgevingsvergunningen die de gemeente Valkenburg aan de Geul 

verleend heeft en die betrekking hebben op het voorzien in parkeergelegenheid zoals 

bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 3, artikel 3 van de Bouwverordening gemeente 

Valkenburg aan de Geul; 

- Uitgaven als gevolg van artikel 9 lid 3 van deze verordening. 

3. B&W nemen bij deze beslissingen de in de volgende artikelen geformuleerde regels in acht. 

 

Artikel 4. Inkomsten van het parkeerfonds 

Het parkeerfonds bevat de volgende gelden en inkomsten: 

a. Gelden die zijn betaald op basis van een omgevingsvergunning die de gemeente Valkenburg 

aan de Geul aan een initiatiefnemer heeft verleend en die betrekking heeft op het voorzien 

in parkeergelegenheid zoals bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 3, artikel 3 van de 

Bouwverordening gemeente Valkenburg aan de Geul; 

b. Overige gelden die op basis van een besluit van B&W uitdrukkelijk zijn of worden bestemd 

voor storting in het parkeerfonds; 

c. Rente-inkomsten over de gelden die onder sub a en b van dit artikel zijn genoemd. 

 

Artikel 5. Bijdrage aan het parkeerfonds 

1. Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het parkeerfonds verschuldigd is zal 

worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren 

parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan te 

realiseren parkeerplaatsen (nodig op basis van de parkeereis). 
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2. Voor het bepalen van de te realiseren parkeereis hanteert de gemeente Valkenburg aan de 

Geul de parkeernormen zoals opgenomen in de Beleidsnota Parkeernormen Valkenburg aan 

de Geul 2012.  

3. B&W kunnen ontheffing verlenen van storting in het parkeerfonds als naar oordeel van B&W 

het algemeen belang van de realisatie zwaarder weegt dan de nadelige gevolgen op het 

gebied van parkeren en verkeer. 

4. In de tabel zijn de tarieven voor de stortingen in het parkeerfonds opgenomen (prijspeil 

2012). 

 

 situatie storting parkeerfonds 

 Centrumontheffingsgebied  

a. realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeereis, 

maar gebruik van restcapaciteit op de openbare weg is mogelijk 

€ 12.500,- excl. BTW 

per parkeerplaats 

b. realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeereis € 25.000,- excl. BTW 

per parkeerplaats 

 Buiten het centrumontheffingsgebied  

c. realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeereis, 

maar gebruik van restcapaciteit op de openbare weg is mogelijk 

€ 1.750,- excl. BTW  

per parkeerplaats 

d. realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeereis € 3.500,- excl. BTW  

per parkeerplaats 

 

5. B&W dragen zorg voor de jaarlijkse indexering van de tarieven die onder artikel 5, lid 4 zijn 

opgenomen. 

 

Artikel 6. Uitgaven ten laste van het parkeerfonds 

1. Ten laste van het parkeerfonds komen uitgaven van de gemeente Valkenburg aan de Geul 

om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de omgevingsvergunningen die onder 

artikel 4, sub a zijn bedoeld. 

2. Ten laste van het parkeerfonds komen uitgaven die kunnen bijdragen aan het optimaliseren 

van de benutting van de openbare parkeercapaciteit en aan de uitbreiding van de openbare 

parkeercapaciteit. De beperking geldt dat hiervoor alleen gelden mogen worden ingezet die 

zijn ingebracht in het parkeerfonds op basis van artikel 4, sub b en c. 

 

Artikel 7. Verplichtingen 

1. De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, verplicht zich op grond van een 

voorschrift bij de omgevingsvergunning op basis van Hoofdstuk 2, paragraaf 3, artikel 3 van 

de Bouwverordening gemeente Valkenburg aan de Geul om een bedrag, te berekenen op 

basis van in artikel 5 van deze verordening, te storten in het parkeerfonds. 

2. De gemeente Valkenburg aan de Geul zal, indien het te storten bedrag, dat is berekend op 

basis van artikel 5, niet binnen 6 weken na onherroepelijk worden van de 

omgevingsvergunning wordt gestort, overgaan tot intrekking van de omgevingsvergunning. 

3. De gemeente Valkenburg aan de Geul aanvaardt de onder artikel 7, lid 1 genoemde gelden 

en verplicht zich om binnen periode van 10 jaar na dagtekening van de 

omgevingsvergunning of datum van ontheffing: 

- Het aantal parkeerplaatsen, gebaseerd op artikel 5, lid 1 aan te leggen binnen een 

straal van 250 meter van de ruimtelijke ontwikkeling. 

4. Als de gemeente Valkenburg aan de Geul binnen 10 jaar niet aan de verplichting van artikel 

7, lid 3 heeft voldaan, heeft de particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, het 

recht tot restitutie van het gestorte bedrag inclusief rente of indexering. 

 

Artikel 8. Administratieve bepalingen 

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Valkenburg aan de Geul draagt zorg 

voor een zorgvuldig beheer van de in het parkeerfonds gestorte gelden. Deze afdeling houdt een 

overzicht bij van alle ontvangsten en uitgaven van het parkeerfonds en stelt dit overzicht jaarlijks 

ter beschikking aan B&W. Elke uitgave van het overzicht bevat de mutaties die hebben 

plaatsgevonden sinds het opmaken en verstrekken van het voorgaande overzicht. 

 

Artikel 9. Wijzigen of opheffen van het parkeerfonds 
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1. Alleen de gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het parkeerfonds en 

de daarvan integraal deel uitmakende onderdelen. 

2. De gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan als alle verplichtingen uit de 

voorschriften van omgevingsvergunningen aan particulieren, zijn nagekomen. 

3. Als artikel 9, lid 2 niet het geval is, vindt afwikkeling van de gelden plaats op voorstel van 

B&W. 

4. Als na afwikkeling van alle verplichtingen uit de voorschriften van omgevingsvergunningen 

aan particulieren nog enig batig saldo resteert, zal dit worden overgeboekt naar de 

algemene middelen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

Artikel 10. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking. Deze verordening kan 

worden aangehaald als ‘Parkeerfondsverordening Valkenburg aan de Geul 2012’. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van de raad van 26 maart 2012. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

 

 

A.M. Hoeberigs       Drs. M.J.A. Eurlings 

griffier        voorzitter 
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