
Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 

Milieuzonering van horeca-activiteiten 

De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich nauwelijks van de 

problematiek van hinder veroorzaakt door "gewone" niet-agrarische bedrijven. Bij het 

opstellen van de in de regels opgenomen Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee 

samenhangende toelatingsbeleid is daarom nauw aangesloten bij de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt toegepast.  

Voor horecabedrijven bieden de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) onvoldoende mogelijkheden om alle relevante vormen van hinder te 

voorkomen. De milieuzonering van horecabedrijven in het bestemmingsplan richt zich daarom 

in aanvulling op de Wet milieubeheer en Algemene Plaatselijke Verordening op de volgende 

vormen van hinder: 

• geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving; 

• (cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende werking/ 

parkeerdruk. 

Analoog aan de regeling voor "gewone" bedrijven worden bij het ruimtelijk beleid voor 

hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden: 

• het indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën; 

• het onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid; 

• het uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën 

in het algemeen toelaatbaar. 

De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het 

algemene toelatingsbeleid voor deze categorieën. In  het bestemmingsplan vindt de nadere 

ruimtelijke afweging per locatie plaats.  

 

Gehanteerde criteria 

Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten biedt de 

basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een goed 

vertrekpunt. De daar gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de 

praktijk bruikbare Staat van Horeca-activiteiten aanvulling en nadere motivering. In 

aanvulling op de gegevens uit de VNG-publicatie is gebruikgemaakt van de volgende 

ruimtelijk relevante criteria: 

• de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke 

openingstijden;  

• de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder 

bezoekers per auto en/of brommers (scooters) aantrekt. 

 

 



Categorieën van horeca-activiteiten 

Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de 

volgende categorieën onderscheiden: 

 

Categorie 1 Winkelondersteunende horeca  

Een inrichting die qua exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen, waarbij in hoofdzaak 

dranken of etenswaren worden verstrekt voor consumptie ter plaatse en waarvoor de 

winkelsluitingstijden worden aangehouden, zoals een ijssalon of een automatiek. 

Het betreft aan de detailhandelsfunctie verwante horeca, die in de praktijk nauwelijks van 

detailhandel kan worden onderscheiden.   

Categorie 2 Ondergeschikte horeca  

Een inrichting die gericht is op het verstrekken van dranken of etenswaren en die fungeert als aan een 

hoofdfunctie ondergeschikte nevenactiviteit, waarbij het vloeroppervlak niet meer dan 20% bedraagt 

van de hoofdfunctie.  

Het betreft horeca die plaatsvindt binnen een andere hoofdfunctie en die ondergeschikt is aan 

die hoofdfunctie.  

Categorie 3 Logies en zaalaccommodatie  

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van logies of 

zaalaccommodatie, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden of dranken voor 

gebruik ter plaatse, zoals een hotel, een pension, een bed & breakfast of vergader- en 

congresfaciliteiten. 

Het betreft horeca waarin de mogelijkheid voor nachtverblijf of zaalverhuur voor 

vergaderingen of congressen wordt geboden, of een combinatie daarvan.  

Categorie 4 Lichte horeca  

Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van maaltijden of 

etenswaren die ter plaatse worden genuttigd, zoals een restaurant, cafetaria/snackbar/afhaalrestaurant, 

lunchroom of koffie- of theehuis.   

Het betreft horeca waarin vooral maaltijden of etenswaren kunnen worden gekocht en 

genuttigd en die vooral overdag en ’s avonds geopend zijn. 

Categorie 5 Middelzware horeca  

Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van (alcoholische) 

dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter 

plaatse worden genuttigd, zoals een café of eetcafé.    

Het betreft horeca waarin vooral (alcoholische) dranken kunnen worden genuttigd en die ook 

’s nachts geopend kunnen zijn.  

 



Categorie 6 Zware horeca  

Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het bieden van vermaak en ontspanning 

door het bedrijfsmatig ten gehore brengen van muziek, het gelegenheid geven tot dansbeoefening en het 

verstrekken van (alcoholische) dranken voor de consumptie ter plaatse, al dan niet met de verstrekking 

van etenswaren of maaltijden, zoals een discotheek/bar-dancing/danscafé of een partycentrum.    

Het betreft horeca waarin vooral gelegenheid wordt geboden voor het luisteren naar muziek, 

dansbeoefening of het nuttigen van (alcoholische) dranken, etenswaren of maaltijden, of  een 

combinatie daarvan.  

 

Flexibiliteitsbepalingen 

De Staat van Horeca-activiteiten is een relatief grof hulpmiddel om hinder door horeca-

activiteiten in te schatten en is bovendien tijdgebonden. Het komt in de praktijk voor dat een 

bepaald horecabedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een 

aangepaste werkwijze (bijvoorbeeld geen openstelling noodzakelijk in de nachturen) of 

bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Staat van Horeca-activiteiten is 

verondersteld. In de planregels is daarom bepaald dat met een omgevingsvergunning kan 

worden afgeweken van de toegestane categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten om 

horecabedrijven toe te staan die één categorie hoger zijn, indien het bedrijf naar aard en 

invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegestane categorieën van de 

Staat van horeca-activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2, maar ook van 

categorie 4 naar 3. Deze mogelijkheid tot afwijken dient met name te worden getoetst aan de 

aspecten verkeersaantrekkende werking, bedrijfsvloeroppervlakte en openingstijden. 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten zich aandienen, die niet zijn 

genoemd in de Staat van Horeca-activiteiten. In de planregels is daarom bepaald dat met een 

omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de toegestane categorieën van de Staat van 

Horeca-activiteiten om horecabedrijven toe te staan die niet zijn genoemd in de Staat van 

Horeca-activiteiten, indien het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan 

worden te behoren tot de toegestane categorieën van de Staat van horeca-activiteiten. 

Verder is het denkbaar dat in de planperiode het algemene beeld van de in de Staat van 

Horeca-activiteiten genoemde horeca-activiteiten zich als gevolg van bepaalde 

ontwikkelingen wijzigt. Om hierop adequaat te kunnen reageren, zijn burgemeester en 

wethouders bevoegd om via een wijziging de categorie-indeling van de bedrijven in de Staat 

van Horeca-activiteiten aan te passen. 

 

 

 



Bijlage D  

Overzicht indeling categorieën functiemengingsgebieden en overige gebieden 

 

Voor de functiemengingsgebieden in Almere wordt de Staat van Bedrijfsactiviteiten-

Functiemenging toegepast:  

 

Activiteiten Categorie 

Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra A 

Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. A 

Café's, bars A 

Discotheken, muziekcafé's B 

 
 
 
Voor de overige gebieden wordt de Staat van Horeca-activiteiten toegepast: 

 

Omschrijving 

 

Activiteit Categorie 

Winkelondersteunende 
horeca 

Een inrichting die qua exploitatievorm aansluit bij 
winkelvoorzieningen, waarbij in hoofdzaak dranken of 
etenswaren snel worden verstrekt of geserveerd en waarvoor de 
winkelsluitingstijden worden aangehouden, zoals een ijssalon of 
een automatiek 

1 

Ondergeschikte horeca Een inrichting die gericht is op het verstrekken van dranken of 
etenswaren en die fungeert als aan een hoofdfunctie 
ondergeschikte nevenactiviteit, waarbij het vloeroppervlak niet 
meer dan 20% bedraagt van de hoofdfunctie 

2 

Logies en 
zaalaccommodatie 

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op 
het verstrekken van logies of zaalaccommodatie, al dan niet met 
als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden of dranken 
voor gebruik ter plaatse , zoals een hotel, een pension, een bed & 
breakfast of vergader- en congresfaciliteiten 

3 

Lichte horeca Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op 
het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse 
worden genuttigd, zoals een restaurant, 
cafetaria/snackbar/afhaalrestaurant, lunchroom of koffie- of 
theehuis   

4 

Middelzware horeca Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op 
het verstrekken van (alcoholische) dranken voor consumptie ter 
plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of etenswaren 
die ter plaatse worden genuttigd, zoals een café of eetcafé   

5 

Zware horeca Een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op 
het bieden van vermaak en ontspanning door het bedrijfsmatig 
ten gehore brengen van muziek, het gelegenheid geven tot 
dansbeoefening en het verstrekken van (alcoholische) dranken 
voor de consumptie ter plaatse, al dan niet met de verstrekking 
van etenswaren of maaltijden, zoals, een discotheek/bar-
dancing/danscafé of een partycentrum.   

6 

 



Bijlage E  

Definities Vestigingsvisie Horeca Almere 2016 

 
horeca: 

een inrichting, gericht op één of meer van de navolgende bedrijfsmatige activiteiten: 

a. het verstrekken van nachtverblijf;  

b. het verstrekken of bereiden van drank of etenswaren voor consumptie; 

c. het exploiteren van zaalaccommodatie. 

Staat van Horeca-activiteiten 

de Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt. 

Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging 

de Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging die van deze regels onderdeel uitmaakt. 

vergader- en congresfaciliteiten 

een gebouw of ruimte in een gebouw voor het als bedrijfsmatige hoofdactiviteit organiseren van 

vergaderingen en congressen, hoofdzakelijk bij te wonen door externe bezoekers. 

hotel 

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht)  met als 

nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden of dranken voor consumptie ter plaatse  

pension 

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies voor langere tijd met als 

nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden of dranken aan de logerende gasten. 

bed & breakfast 

een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening gericht op het bieden van de 

mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. 

restaurant 

een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor de consumptie ter 

plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholvrije en alcoholhoudende dranken. 

cafetaria/snackbar/afhaalrestaurant 

een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het snel verstrekken van etenswaren, al dan niet voor de 

consumptie ter plaatse en al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholvrije en 

alcoholhoudende dranken. 

lunchroom 

een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide of bewerkte 

etenswaren al dan niet voor de consumptie ter plaatse. 

ijssalon 



een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van consumptie-ijs voor de consumptie ter 

plaatse. 

koffie- of theehuis 

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholvrije dranken voor de consumptie 

ter plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren. 

café 

een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken voor de 

consumptie ter plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren.  

eetcafé 

een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken voor de 

consumptie ter plaatse en het verstrekken van maaltijden voor de consumptie ter plaatse. 

discotheek/bar-dancing/danscafé  

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het ten gehore brengen van muziek, het gelegenheid geven tot 

dansbeoefening en het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken voor de consumptie ter plaatse, al 

dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren. 

partycentrum 

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het gelegenheid geven voor feesten en party’s, al dan niet met 

het ten gehore brengen van muziek, het gelegenheid geven tot dansbeoefening en het verstrekken van 

(alcoholhoudende) dranken, etenswaren of maaltijden voor de consumptie ter plaatse. 

 


	horecabeleid 2016 (concept) 14
	horecabeleid 2016 (concept) 15
	horecabeleid 2016 (concept) 16
	horecabeleid 2016 (concept) 17
	horecabeleid 2016 (concept) 18
	horecabeleid 2016 (concept) 19

