Staat van Horeca-activiteiten
Categorie I: “aan detailhandelsfunctie verwante lichte horeca”
Categorie ‘lichte horeca’: bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de
omgeving, overwegend overdag en 's avonds zijn geopend en in hoofdzaak etenswaren en
maaltijden verstrekken. Zij veroorzaken hierdoor slechts beperkte hinder voor omwonenden.
Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in rustige
woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden vindt
mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats.
‘Detailhandelsfunctie verwante horeca’: qua exploitatie aan detailhandelsfunctie
verwante horeca die in de praktijk nauwelijks van de eigenlijke detailhandel kunnen
worden onderscheiden zoals ijssalons, cafetaria's, snackbars en dergelijke; met
name in centrumgebieden kan het in verband met ruimtelijk-functionele aspecten
gewenst zijn deze groep als afzonderlijke categorie te beschouwen:
- Broodjeszaak
- Cafetaria
- Croissanterie
- Koffiebar
- Lunchroom
- Ijssalon
- Snackbar
- Tearoom
Categorie II: “overige lichte horeca”
Categorie ‘lichte horeca’: bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de
omgeving, overwegend overdag en 's avonds zijn geopend en in hoofdzaak etenswaren en
maaltijden verstrekken. Zij veroorzaken hierdoor slechts beperkte hinder voor omwonenden.
Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in rustige
woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden vindt
mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats.
- Overige lichte horeca’: restaurants (zonder bezorg- of afhaalservice), pensions en
dergelijke. Bij deze categorie dient een afweging plaats te vinden ten aanzien van
overlast voor omwonenden en de aanwezigheid van parkeergelegenheid;
- Bistro
- Restaurant
- Kleinschalige zalenverhuur, voor andere doeleinden of activiteiten dan het gebruik
voor bijeenkomsten zoals dance-evenementen en bijeenkomsten van persoonlijke
aard, zoals bruiloften en partijen.
Categorie III: “Middelzware horeca”
Categorie ‘middelzware horeca’: bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de
omgeving, overwegend ook deels 's nachts geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder
voor omwonenden kunnen veroorzaken. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen
toelaatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor
detailhandel en voorzieningen.
- Bar
- Bierhuis
- Biljartcentrum
- Café
- Proeflokaal
- Dansschool

Categorie IV: “Zware horeca”
Categorie ‘zware horeca’: bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn
geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder
voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, daarmee
gepaard gaande hinder op straat en parkeeroverlast). Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar
in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen gebieden:
- Dancing
- Discotheek
- Nachtclub
- Partycentrum, waaronder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muzieken/of dansevenementen.

