
Bijlage 2 Staat van horeca-activiteiten 

 
Categorie 1 tot en met 3: 'lichte horeca' 

Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking 
van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. 

 

Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 
 
Categorie 1: Aan de detailhandelsfunctie verwante of daggerelateerde horeca, zoals: 

• automatiek; 

• broodjeszaak/croissanterie; 

• cafetaria/snackbar/grillroom; 

• koffiebar; 

• lunchroom; 

• ijssalon; 

• tearoom. 

 

Bij deze categorie zijn vooral de volgende criteria bepalend: 

- een gespreide bezoekersfrequentie vooral tussen 7.00 uur en 19.00 uur; 

- veelal gericht op de verkoop en het gebruik van, al dan niet ter plaatse bereide, kleine  
maaltijden/etenswaren; 

- overwegend verkoop van niet alcoholische dranken; 

- geen geluidsoverlast als gevolg van muziek of bezoekers die zich buiten de inrichting ophouden; 

- de openingstijden sluiten aan bij de openingstijden van de detailhandel. 

 

Categorie 2: Overige lichte horeca, zoals: 

• bistro/brasserie; 

• restaurant (al dan niet met een ondergeschikte bezorg- en/of afhaalservice). 

 

Bij deze categorie zijn de volgende criteria bepalend: 

- een gespreide bezoekersfrequentie maar vooral tussen 17.00 uur en 23.00 uur; 

- veelal gericht op de verkoop en het gebruik van ter plaatse bereide maaltijden; 

- geen of beperkte geluidsoverlast als gevolg van muziek of bezoekers die zich buiten de inrichting         
ophouden; 

- de inrichtingen zijn veelal een deel van de dag en een groot deel van de avond geopend. 

 

• pension; 

• hotel. 

 

Bij deze categorie zijn vooral de volgende criteria bepalend: 

- een gespreide bezoekersfrequentier; 

- vooral gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van logies; 

- vaak mede gericht op de verkoop en het gebruik van ter plaatse bereide maaltijden; 

- geen geluidsoverlast als gevolg van muziek of bezoekers die zich buiten de inrichting ophouden. 

 
Categorie 3: Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking, waaronder in ieder geval 
vallen: 

• afhaal- en bezorg pizzeria; 

• bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m²; 



Categorie 4: 'middelzware horeca' 
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die mede daardoor 
aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken, zoals: 

• bar; 

• bierhuis; 

• biljartcentrum; 

• café al dan niet met een feestzaal; 

• proeflokaal; 

• cafetaria/snackbar/grillroom; 

• zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen). 

 

Bij deze categorie zijn vooral de volgende criteria bepalend: 

- een gespreide bezoekersfrequentie vooral in de avond en de nacht; 

- veelal gericht op de verkoop en het gebruik alcoholische dranken; 

- muziek is een belangrijk aspect bij deze categorie; 

- de bezoekers kunnen zich ook buiten de inrichting ophouden (denk hierbij aan terras in de zomer); 

- de inrichtingen zijn veelal een deel van de dag, in de avond en een deel van de nacht geopend. 

 
Categorie 5 'zware horeca' 

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal 
bezoekers aantrekken en mede daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen 
brengen. Hieronder vallen in ieder geval: 

• dancing; 

• discotheek; 

• nachtclub; 

• partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen). 

 

Bij deze categorie zijn vooral de volgende criteria bepalend: 

- een gespreide bezoekersfrequentie in de avond en in de nacht; 

- veelal gericht op de verkoop en het gebruik alcoholische dranken; 

- muziek/dansen (met een dansvloer > 10 m2) is een belangrijk aspect bij deze categorie; 

- de inrichtingen zijn veelal in de avond en een (groot) deel van de nacht geopend. 
 


