Staat van Horeca-activiteiten
Horeca, categorie 1 "lichte horeca"
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend. Deze bedrijven zijn
met name gericht op de verstrekking van etenswaren en/of maaltijden. Door hun aard en omvang
veroorzaken de horecabedrijven in deze categorie slechts in relatief beperkte mate hinder voor
omwonenden. Binnen categorie 1 worden de volgende subcategorieënonderscheiden:
Subcategorie 1a:
Aan detailhandel verwante horeca. Horecabedrijven van relatief beperkte omvang die zich met name
richten op het winkelend publiek en openingstijden hanteren die aansluiten op de openingstijden van
de detailhandelsbedrijven in de nabijheid waarvan zij zijn gevestigd en die bestaan uit het verstrekken
van in hoofdzaak kleinere maaltijden, broodjes, ijs, gebak, koffie, thee en overige dranken met
uitzondering van alcoholische dranken. Tot deze categorie behoren onder andere:
 Automatiek;
 Broodjeszaak;
 Cafetaria;
 Croissanterie;
 Koffiebar;
 Lunchroom;
 IJssalon;
 Snackbar;
 Tearoom;
 Traiteur;
 Koffiebar.
Subcategorie 1b
Aan de detailhandel verwante lichte horeca. Horecabedrijven van relatief beperkte omvang die zich in
mindere mate richten op het winkelend publiek en als regel ruimere openingstijden hanteren dan
detailhandel ondersteunende horecabedrijven. Tot deze categorie behoren onder andere:
 Automatieken;
 Snackbars;
 Cafetaria's;
Subcategorie 1c
Lichte horeca zonder of met slechts beperkte verkeersaantrekkende werking. Horecabedrijven waarbij
–zowel qua doelgroep als openingstijden- niet of slechts in zeer beperkte mate sprake is van enige
relatie tot detailhandel, welke echter niet of slechts in zeer beperkte mate een verkeersaantrekkende
werking hebben. Tot deze categorie behoren onder andere:
 Bistro's;
 Restaurants zonder bezorg- en/of afhaalservice;
 Hotels met ten hoogste 10 bedden.
Subcategorie 1d
Lichte horeca met een relatief grote verkeersaantrekkende werking. Horecabedrijven welke door hun
aard, omvang en bedrijfsvoering een relatief grote verkeersaantrekkende werking hebben. Tot deze
categorie behoren onder andere:
 Horecabedrijven genoemd onder 1a, 1b en 1c met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan
250 m²,
 Restaurants met een bezorg- en/of afhaalservice;
 Hotels met meer dan 10 bedden;
 Naar aard, omvang en bedrijfsvoering hiermee gelijk te stellen horecabedrijven.

Subcategorie 1e
 Instellingen gericht op maatschappelijke, educatieve, sociale, medische, levensbeschouwelijke of godsdienstige, sportieve of recreatieve doeleinden en bijzondere woonvormen zoals
bejaarden- of verpleeghuizen;
 Horecabedrijven welke in hun exploitatie ondersteunend zijn aan de hoofdactiviteit. De
horeca-activiteiten zijn met name gericht op de deelnemers of bezoekers van de
hoofdactiviteit en hebben weinig tot geen zelfstandige aantrekkingskracht.

Categorie 2: “Middelzware horeca”
Horecabedrijven die ten minste de gehele avond en delen van de nacht geopend zijn en die daardoor
hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken. Binnen categorie 2 worden de volgende
subcategorieën onderscheiden:
Subcategorie 2a
 Cafés;
 Bars.
Subcategorie 2b
 Shoarma- en/of grillrooms.
Subcategorie 2c
 Biljartcentra, bowlingcentra en daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen;
 Horecabedrijven;
 Proeflokalen.
Subcategorie 2d
 Horeca met een relatief grote verkeersaantrekkende werking;
 Bedrijven gericht op zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en
muziek- en/of dansevenementen).

Categorie 3: “Zware horeca”
Horecabedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot
aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen
brengen.
Subcategorie 3a
Reguliere zware horeca. Horecabedrijven van relatief grote omvang die met name gericht zijn op het
verstrekken van voedsel en dranken voor gebruik ter plaatse in combinatie met een vermaaksfunctie.
Tot deze categorie behoren:
 Dancings;
 Discotheken;
 Nachtclubs.
Subcategorie 3b
Zeer zware horeca. Horecabedrijven van grote omvang die met name zijn gericht op een
vermaaksfunctie, zoals het ten gehore brengen van muziek ten behoeve van dansen, in combinatie
met het verstrekken van voedsel en dranken voor gebruik ter plaatse, die door hun aard en omvang
zeer grote aantallen bezoekers trekken c.q. een zeer grote verkeersaantrekkende werking hebben.
Tot deze categorie behoren:
 Partycentra en overige bedrijven gericht op zalenverhuur (regulier gebruik ten behoeve van
feesten en muziek- en/of dansevenementen daarbij inbegrepen);
 Horecabedrijven genoemd onder categorie 3a, met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan
250 m².

