
De Categorie-indeling horecabedrijven Binnenstad 
De Categorie-indeling horecabedrijven Binnenstad is vastgesteld als onderdeel van de 
Verdiepingsslag detailhandels-en horecabeleid Binnenstad en vormt een integraal beoordelingskader 
voor de aanvaardbaarheid van horecabedrijven. Voor de aanvaardbaarheid van horeca is niet alleen 
de mate van geluid die een horecabedrijf produceert bepalend maar wordt daarnaast ook gekeken 
naar voor de omgeving relevante aspecten als sluitingstijden, verkeer aantrekkende werking en het 
geluid dat bezoekers genereren bij het binnengaan en verlaten van het horecabedrijf. De categorie-
indeling bestaat uit 3 hoofdcategorieën, die ieder weer zijn onderverdeeld in 2 subcategorieën. Voor 
de categorie-indeling is bepalend wat de mate van invloed op het woon- en leefklimaat in de omgeving 
is, er is geen sprake van aan te houden richtafstanden tot woningen of andere milieugevoelige 
functies. 
 
Categorie 1 is de grootschalige uitgaanshoreca met geen of zeer late sluitingtijden, deze categorie is 
in beginsel alleen toegestaan in het horecaconcentratiegebied (globaal gebied Oude Markt / 
Stadsgravenstraat). Het onderscheid in de beide subcategorieën (1a: discotheek / dancing / 
nachtclub; 1b: combinatie van dansen / eten /drinken) is in de praktijk zeer diffuus en wordt daarom in 
de praktijk niet toegepast.  
 
Categorie 2 is de reguliere horeca, met een gemiddelde invloed op het woon- en leefklimaat in de 
omgeving. In subcategorie 2a ligt de nadruk van de exploitatie op drankverstrekking (café, bar, 
zalencentrum), deze categorie is in beginsel alleen toegestaan in het horecaconcentratiegebied. In 
subcategorie 2b ligt de nadruk van de exploitatie op maaltijdverstrekking en verblijf (restaurant, hotel, 
congres- en vergadercentrum), deze categorie is in beginsel alleen toegestaan in het 
horecaontwikkelingsgebied. 
 
Categorie 3 is de lichte en ondergeschikte horeca, met geen of zeer beperkte invloed op het woon- en 
leefklimaat in de omgeving. Subcategorie 3a is de dag- of winkel ondersteunende horeca (lunchroom, 
broodjeszaak, ijssalon), deze categorie is gebonden aan de winkelsluitingstijden. Subcategorie 3b is 
de ondergeschikte horeca, horeca die naar aard, omvang, toegankelijkheid en openingstijden 
ondergeschikt is aan en integraal onderdeel is van de hoofdfunctie, zoals een koffiecorner in een 
winkel of horeca in een culturele instelling. 
 



CATEGORIE-INDELING HORECABEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN “BINNENSTAD 2016” 
 
HORECA CATEGORIE 1: 
grootschalige vormen van horeca-activiteiten, waar in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en 
waarvan de exploitatie in het algemeen meer aantasting van het woon- en leefklimaat veroorzaakt en 
meer druk op de openbare orde met zich meebrengt. 
 
Categorie 1a: discotheken, dancings, nachtclubs en daarmee vergelijkbare uitgaanshoreca. 
 
Categorie 1b: gecombineerd eten/ drinken / dansen (overige uitgaanshoreca). 
 
HORECA CATEGORIE 2: 
vormen van horeca-activiteiten, die zich qua exploitatie richten op drankverstrekking dan wel 
maaltijdverstrekking of een combinatie daarvan en waarvan de exploitatie doorgaans geen aantasting 
van het woon- en leefklimaat veroorzaakt en minder druk op de openbare orde met zich meebrengt. 
 
Categorie 2a: café, bar, zalenverhuur, koffiehuis, studentensociëteit en daarmee vergelijkbare 
hoofdzakelijk op drankverstrekking gerichte horeca, alsmede coffeeshops. 
 
Categorie 2b: restaurant, hotel / pension, vergadercentrum / seats to meet, snackbar, cafetaria, 
viskraam, cateringbedrijf, afhaalzaak en daarmee vergelijkbare hoofdzakelijk op maaltijdverstrekking 
en/of logies en verblijf gerichte horeca.  
 
HORECA CATEGORIE 3: 
horeca-activiteiten gericht op drank- en/of maaltijdverstrekking, waarvan de exploitatie normaliter geen 
aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en geen druk op de openbare orde met zich 
mee kan brengen. 
 
Categorie 3a: 'horeca-activiteiten die qua openingstijden conformeren aan de winkelsluitingstijden en 
die in hoofdzaak zijn gericht op het winkelend publiek en ondersteunend zijn aan het winkelaanbod. 
 
Categorie 3b: niet zelfstandige en / of aan de hoofdfunctie naar aard, omvang en openingstjiden 
ondergeschikte horeca, zoals horeca in winkels, culturele voorzieningen, zorginstellingen, 
sportkantines, bedrijfskantines en bedrijfsrestaurants.  
 


