
 

 

Bijlage 1  Staat van horeca-activiteiten 
 
Toelichting  
Bepaalde horecabedrijven geven aanleiding tot klachten over onder andere 
muzieklawaai, rumoerig en vernielzuchtig optreden, rondhangen van caféverlaters, 
parkeerproblemen en verkeersaantrekking. Ook kan het karakter van de buurt worden 
aangetast wanneer horecabedrijven worden gevestigd in voormalige winkels of 
woningen. Evenals bij gewone bedrijfsactiviteiten is de overlast/hinder van horeca-activiteiten 
niet alleen een zaak van de milieuwetgeving, maar is er tevens sprake van aspecten van 
ruimtelijke ordening. Immers, ook bij horeca-activiteiten is sprake van een meer of mindere 
mate van hinder/overlast voor de (leef-) omgeving. 
Teneinde in bestemmingsplannen een differentiatie op te nemen van horecabedrijven 
kan de volgende categorie-indeling in een Staat van horeca-activiteiten worden 
gemaakt: 
 
Categorie 1: dagzaken met lichte horeca  
Horecabedrijven die, gelet op de aard en de omvang ervan, zowel uit functionele als uit 
milieuoverwegingen niet of nauwelijks storend werken op de bestaande en/of 
toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven. Vestiging in deze categorie 

  van horecabedrijven beperkt de omringende functies niet; omringende functies sluiten 
  vestiging van horecabedrijven niet uit. In deze categorie bedrijven worden geen  
  alcoholhoudende dranken gedronken.  

 
Categorie 2: lichte horeca 
Horecabedrijven uit deze categorie hebben, net als bedrijven in categorie 1,  niet of  

  nauwelijks storend werking ten opzichte van omliggende functies.  Het verschil tussen  
  categorie 1 en 2 is dat in categorie 1 geen alcoholhoudende dranken worden   
  geschonken en  categorie 2 wel.  

 
Categorie 3: middelzware horeca 
Horecabedrijven die, gelet op de aard en de omvang ervan, zowel uit functionele als uit 
milieuoverwegingen in geringe mate storend kunnen werken op de bestaande en/of 
toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven. 
Vestiging van horecabedrijven in deze categorie beperkt in geringe mate de omringende 
functies; omringende functies kunnen soms vestiging uitsluiten. 
 
Categorie 4: zware horeca 
Horecabedrijven die, gelet op de aard en de omvang ervan, zowel uit functionele als uit 
milieuoverwegingen in min of meer ernstige mate storend kunnen werken op de 
bestaande en/of toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven. 
Vestiging van horecabedrijven in deze categorie beperkt in ruime mate de omringende 
functies; omringende functies zullen in vele gevallen vestiging uitsluiten. 
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De categorieën 
 
Categorie 1: Dagzaken met lichte horeca: 
 - automatiek 
 - broodjeszaak 
- croissanterie 
- koffiebar 
- lunchroom 
- ijssalon 
- snackbar 
- tearoom 
- traiteur 
Hierbij gaat het om winkelondersteunende horeca zonder alcohol-vergunning. 
 
Categorie 2: Lichte horeca: 
- hotel / motel / pension 
- bistro 
- brasserie 
- restaurant 
- eetcafé 
- cafetaria 
- shoarma / grillroom 
- met eventueel een bezorg- of afhaalservice (pizza, chinees) 
Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op 
het verstrekken van maaltijden / eten. Alleen hebben zij of een drank- & horecavergunning 
zoals bistro, restaurant, eetcafé en/of zijn zij gedurende langere tijden geopend en hebben een 
verkeersaantrekkende werking zoals shoarma- en pizzeriazaken. Ook bedrijven en inrichtingen 
gericht op het verschaffen van logies, al of niet in combinatie met het verstrekken van 
consumpties en/of dranken, vallen onder deze categorie. 
 
Categorie 3: Middelzware horeca: 
 - (grand)café 
- bierhuis 
- biljartcentrum/snookercafé 
- proeflokaal 
In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is 
gebaseerd op het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed 
functioneren ook een gedeelte van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke 
hinder voor de omgeving met zich meebrengen. 
 

Categorie 4: Zware horeca: 
- zalenverhuur/ partycentrum (regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek, dansevenementen) 
- dancing 
- discotheek 
- bar / nachtclub 
- casino of amusementscentrum, met horeca 
Met de zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel bezoekers 
trekken en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het casino is ook bij 
deze categorie zware horeca geplaatst, gelet op de bijzondere wetgeving waarmee deze vorm 
van vrijetijdsbesteding te maken heeft. Als zodanig veroorzaakt deze categorie aanmerkelijke 
hinder voor de omgeving. 


