Bijlage A Modules Horeca
Puntentelling activiteiten & modules
Aan de mogelijke activiteiten worden punten gekoppeld. De punten van de uiteindelijk vergunde
activiteiten worden bij elkaar opgeteld waardoor een exploitatieprofiel wordt bepaald (categorie A,
B, C, D en E). Per module kunnen meerdere activiteiten worden aangevraagd. In de puntentelling
wordt de activiteit met het hoogste aantal punten uit de betreffende module meegenomen, de
andere punten niet.
Module eten
Punten
1. Verstrekken van geringe voedingsmiddelen
0
2. Verstrekken van maaltijden voor nuttiging elders dan ter plaatse
2
3. Verstrekken van maaltijden
5
Module drinken
4. Verstrekken van alcoholvrije drank
5. Verstrekken van alcohol voor nuttiging elders van ter plaatse
6. Verstrekken van alcoholhoudende drank
Module openingstijden
7. 07:00 en sluitingstijd 22:00 (zondag gesloten tenzij koopzondag)
8. 07:00 en sluitingstijd 01:00
9. 07:00 en sluitingstijd 01:00 doordeweeks en 02:00 op vrij en zat
10. 07:00 en sluitingstijd 01:00 doordeweeks, 02:00 op do en 03:00
op vrij en zat
11. 07:00 en sluitingstijd 01:00 doordeweeks, 04:00 op vrij en zat
12. 01:00 en sluitingstijd 04:00 doordeweeks, 05:00 op vrij en zat
Module terras
13. Exploiteren van een gevelterras
14. Exploiteren van een terras
Module geluid en entertainment
15. Ten gehore brengen van achtergrondmuziek
16. Bieden van entertainment
Exploitatie categorie
A
B
C
D
E

0
5
10

0
1
5
37
40
45

1
5
0
10
Punten
0-16
17-24
25-36
37-49
50(+)

Module eten
De keuze tussen geringe voedingsmiddelen en maaltijden biedt inzicht in de exploitatie van de
inrichting. Daarnaast wordt op grond van bepaalde activiteiten, waaronder het verstrekken van
maaltijden, die in een horeca-inrichting plaatsvinden, bepaald of er sprake is van een hoog- of
laagdrempelige inrichting in het kader van de Wet op de Kansspelen. Het verstrekken van maaltijden
wordt zo gedefinieerd: verstrekken van maaltijden die tenminste dienen te bestaan uit de volgende
drie, niet met elkaar gemengde bestanddelen: vlees, vis, gevogelte of wild (eventueel te vervangen

door andere bestanddelen in het geval van een vegetarische maaltijd), groente, waaronder
tenminste een warme groente, aardappelen, waaronder tenminste gekookte of gebakken
aardappelen en/of rijst/meelspijzen;
Module openingstijden
Activiteit 11 kan alleen worden aangevraagd door speciale inrichtingen, zoals een poppodium.
Activiteit 12 kan alleen worden aangevraagd door inrichtingen, die in aanmerking komen voor
activiteit 10.
Module terras/gevelterras
In veel gevallen is het mogelijk om bij de horeca-inrichting een (gevel)terras te exploiteren. Een
gevelterras mag tot maximaal 1.50 meter vanaf de gevel komen. Hierbij moet wel minimaal 1.50
meter stoep beschikbaar blijven voor weggebruikers. Er moet ook altijd voldoende ruimte (4 meter)
zijn voor nood- en hulpdiensten om door te kunnen rijden. Terrassen mogen worden geëxploiteerd
conform de openingstijden, zoals opgenomen in de exploitatievergunning. Met dien verstande dat
een terras maximaal geëxploiteerd mag worden conform de openingstijden activiteit 10. Beperking
van terrastijden is mogelijk op aanwijzing van de burgemeester.
Module geluid en entertainment
Het ten gehore brengen van achtergrondmuziek
Onder achtergrondmuziek wordt verstaan: ‘een muziekgeluidsniveau waarbij bezoekers zonder
stemverheffing met elkaar kunnen spreken’.
Het bieden van entertainment
Hieronder wordt verstaan al het geluid, meer dan het ten gehore brengen van achtergrondmuziek.
Dit betekent het bieden van mechanisch versterkte (live) muziek (waaronder muziekinstallaties en
DJ’s), karaoke, het organiseren van feesten/bruiloften/partijen.
Exploitatiecategorieën
Na optelling van de punten uit de vijf verschillende modules blijkt binnen welke exploitatiecategorie
de horeca inrichting valt. Hierna kan de ondernemer opmaken of deze exploitatiecategorie gewenst
is in het gebied waar de ondernemer zich wil vestigen. Categorieën A, B, C zijn mogelijk in het gehele
horecaconcentratiegebied (zie bijlage B) en op de voor horeca bestemde plekken hierbuiten.
Categorie D&E zijn alleen mogelijk in het uitgaansgebied op de Groest en omstreken (zie bijlage B). In
uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Uitzondering op de regel zijn Poppodium de
Vorstin en horecagelegenheden op het Media Park. Vervolgens kan vanuit het proces van
vergunningverlening bezien worden of het pand aan de eisen voldoet en of de wijze van exploiteren
voldoet aan het beleid.
Inwerkingtreding
Het nieuwe vergunningstelsel wordt geleidelijk doorgevoerd. Alleen ondernemers die in aanmerking
komen voor een nieuwe vergunning bij overnames, bij nieuwvestiging en bij vernieuwingen of
wijzigingen van exploitatievorm oftewel activiteiten van geldende vergunning gaan over op de
nieuwe wijze van vergunnen.
Toelichting op criteria exploitatievergunning
Ondernemers hebben een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als ze eten en drinken verkopen
dat mensen direct in hun zaak of op hun terras consumeren. Als een exploitatievergunning
horecabedrijf wordt aangevraagd, wordt er gekeken of het bedrijf past op de plek waar de
ondernemer het wil hebben. Ook wordt er gekeken of de eigenaar en de leidinggevenden geschikt
zijn om een horecaonderneming te leiden.

Voorwaarden aan de zaak
De horecazaak moet passen bij de functie die de gemeente heeft toegewezen aan de locatie. Het
moet passen in het bestemmingsplan. De horecazaak mag geen nadelige invloed hebben op de
omgeving. Er wordt bijvoorbeeld gekeken aan welke spanning(en) de buurt bloot staat, en of dit
verandert door het type horecazaak dat wordt aangevraagd. Daarnaast wordt beoordeeld of het
pand bouwtechnisch en geluidstechnisch geschikt is voor de door de ondernemer aangevraagde
activiteiten. Of een pand geschikt is voor een bepaald (versterkt) geluidsniveau dat harder is dan
achtergrondmuziek, wordt bepaald aan de hand van een akoestisch rapport, dat door de
ondernemer moet worden aangeleverd. Als de horecazaak alcohol schenkt, moet voldaan worden
aan het besluit inrichtingseisen drank- en horecawet.
Voorwaarden aan de eigenaar
De eigenaar mag niet onder curatele of bewindvoering staan. De eigenaar moet voldoen aan de
regels over integriteit. Dit wordt getoetst aan de wet Bibob.
Voorwaarden aan de leidinggevende
De leidinggevende moet minimaal 21 jaar of in uitzonderlijke gevallen 18 jaar oud zijn. De
leidinggevende mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. De leidinggevende mag niet
onder curatele of bewindvoering staan. De leidinggevende moet een Verklaring Sociale Hygiëne
hebben. Dit geldt alléén voor horecabedrijven waar alcoholhoudende dranken worden geschonken.
Ten aanzien van paracommerciële horecabedrijven gelden andere regels
Artikel 1 Begripsbepalingen
d. Horecabedrijf: de voor publiek toegankelijke besloten ruimte, waar tegen vergoeding dranken
worden geschonken of eetwaren voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder
horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan, een hotel, restaurant, afhaalrestaurant, pension, café,
cafetaria, snackbar, automatiek, discotheek, buurthuis of clubhuis. Tot een horecabedrijf worden ook
gerekend een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden;
Artikel 2 Exploitatievergunning
1. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
3. De burgemeester kan bepalen dat geen exploitatievergunning is vereist voor nader aangewezen
(categorieën van) horecabedrijven, al dan niet gebiedsgedifferentieerd.
4. De exploitatie van een horecabedrijf waarop een besluit als bedoeld in het derde lid betrekking
heeft, mag geen nadelige invloed hebben op het woon- en leefklimaat in de omgeving alsmede de
openbare orde, veiligheid, zedelijkheid en gezondheid in gevaar brengen.

