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Lijst van Horeca-activiteiten 

De horeca categorieën en de hinderprofielen naar hun invloed op het woon- en leefklimaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Met uitzondering van eventuele vergunde vrijstelling voor Vermaakjes (zie toelichting).  
 
 
 
 

Type Globale beschrijving activiteiten Hinderprofiel 

Lichte horeca 
(Categorie D2) 

Daghoreca waarbij de bedrijfsactiviteit is gericht op het al dan niet ter plaatse 
verstrekken van etenswaren en dranken en is gebonden aan de openingstijden 
zoals die gelden voor detailhandel, conform de winkeltijdenwet en de 
gemeentelijke regelgeving aangaande winkeltijden. 

Weinig hinder verwacht 
Horeca die zich richt op verstrekken van eten 
en drinken gedurende de dag en/of avond en 
daarmee weinig overlast veroorzaakt. 

Lichte horeca 
plus 
(Categorie D3) 

Dag- en avondhoreca voor consumptie ter plaatse, waarbij de sluitingstijd om 
23.00 uur is. 

Weinig hinder verwacht 
Horeca die zich richt op verstrekken van eten 
en drinken gedurende de dag en/of avond en 
daarmee weinig overlast veroorzaakt. Doordat 
deze een uur later sluit dan de normale lichte 
horeca (D2) is de overlast groter dan normale 
lichte horeca. 

Middelzware 
horeca 
(Categorie D1) 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden, en 
serveren van dranken en kleine consumpties voor consumptie ter plaatse. 
Geen activiteiten na restauranttijden*.  

Enige hinder verwacht 
Enige hinder door piek van komende bezoekers 
aan het begin van de avond. Gaande bezoekers 
vertrekken in het algemeen gespreid aan het 
eind van de avond. 

Snelle horeca 
(Categorie C) 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al dan niet voor 
consumptie ter plaatse) bereide kleine etenswaren, met als nevenactiviteit het 
verstrekken van alcoholvrije dranken. Geen actieve bediening aan tafel, het eten 
kan snel bereid worden en de gast verblijft gemiddeld 30 minuten in deze 
horecagelegenheid.  

Hinder verwacht 
Hinder door hoge frequentie van komende en 
gaande gasten en klanten (afhaal) inclusief 
verkeers- en parkeerbewegingen. 
Buiten het centrum en doorgaande wegen 
neemt overlast in de nacht af door lagere 
frequentie van bezoekers. 

Zware horeca 
(Categorie B) 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor 
consumptie ter plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van 
maaltijden. Mogelijkheid tot dansen in het weekend. 
 

Hinder verwacht 
Hinder door hogere frequentie van komende en 
gaande bezoekers, ook 's nachts. Door 
consumptie van alcohol kan overlast hoger zijn 
dan snelle horeca. 

Grootschalige 
zware horeca 
(Categorie A2) 

Een horecabedrijf dat voorziet in zaalverhuur voor grootschalige, besloten 
feesten, zoals bruiloften. Al dan niet met muziek, verstrekking van dranken en 
etenswaren. 

Veel hinder verwacht 
Grote aantallen van bezoekers, inclusief 
verkeersbewegingen en (fiets)parkeren met 
veel dynamiek, ook de nachtelijke uren. 

Grootschalige 
zware horeca 
(Categorie A1) 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het bedrijfsmatig ten gehore brengen 
van muziek en het geven van gelegenheid tot dansbeoefening, al dan niet met 
levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine 
etenswaren, alsmede de verstrekking van dranken ter plaatse, al dan niet met 
levende muziek en al dan niet met kleine etenswaren. Het accent ligt op het ten 
gehore brengen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen. 

Veel hinder verwacht 
Grote aantallen van bezoekers, inclusief 
(fiets)parkeren met veel dynamiek, vooral in de 
nachtelijke uren. 
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Toelichting bij de Lijst van horeca-activiteiten 
 
Waterpijpen (shisha) 
In toenemende mate wordt er in horeca-inrichtingen gelegenheid geboden om waterpijp te roken. 
Voor sommige horecaondernemingen is dit een zelfstandige en/of de belangrijkste activiteit 
geworden. Omdat de aanloop van bezoekers op dergelijke inrichtingen effect heeft op het woon- en 
leefklimaat, kan deze activiteit alleen onder categorie Zware Horeca (B) worden uitgevoerd en valt deze 
niet onder een eventuele vergunde vrijstelling voor vermaak. 
Specifiek aandachtspunt bij het roken van waterpijp verdient de ventilatie van de ruimte in verband 
met het ontstaan van koolmonoxide (CO) als gevolg van de onvolledige verbranding van de kooltjes. 
 
Beperkte extra activiteiten voor restaurants met aandacht voor de 
buurt (‘Vermaakjes’) 
Het komt voor dat restauranthouders speciale activiteiten willen organiseren, die verder gaan dan het 
verstrekken van eten en drinken. Bijvoorbeeld door het aanbieden van entertainmentactiviteiten, zoals 
een optreden van een muziekgroep of een DJ. Hiervoor is ruimte voor ondernemers in 
de middelzware horeca, zonder dat het woon- en leefklimaat hierdoor wordt aangetast. Soms zal dit 
moeten worden aangetoond met een akoestisch onderzoek. Ondernemers die actief rekening houden 
met hun omgeving en waarvan geen klachten van bekend zijn, komen voor deze mogelijkheid in 
aanmerking. Om dit te waarborgen gelden de volgende randvoorwaarden: 
1. In beginsel kan er voor 4 dagen per jaar een vergunning voor vermaak activiteiten worden 

gegeven. 
2. Deze vergunning moet vooraf worden aangevraagd. Bij de aanvraag dient een plan te worden 

ingediend, waarin wordt aangegeven: 
a. Voor welke dag(en) deze vergunning wordt aangevraagd. 
b. Dat er met de buurt is gecommuniceerd en op welke wijze dit is gebeurd. De buurt betreft in 

ieder geval: de drie naastgelegen panden aan beide zijden van het horecabedrijf, de direct 
aansluitende achtergelegen panden en het direct aan de voorzijde gelegen pand en de drie 
panden aan weerszijde daarvan, tenzij de afstand meer is dan 50 meter. 

c. Op welke wijze de buurt op de dag zelf direct contact kan opnemen met de aanvrager en/of 
leidinggevende over mogelijke overlast. 

d. Dat er tegelijkertijd of binnen een te korte periode binnen een buurt niet dusdanig veel 
vergunningen worden verleend, waardoor de woon- en leefbaarheid wordt aangetast. 

Bij aangeven van overlast door omwonenden kan de vergunning worden ingetrokken. De vergunning 
betreft nadrukkelijk een mogelijkheid voor het uitvoeren van extra activiteiten en niet voor 
overschrijding van de geluidsnormen. Voor dit laatste kan ook nu al voor twee keer per jaar een aparte 
vergunning worden aangevraagd. 
 
Additionele Horeca 
Bij additionele horeca gaat het om horeca-activiteiten die ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie die 
ter plaatse is toegestaan. Deze additionele activiteiten worden juridisch-planologisch gezien niet onder 
de afzonderlijke functie 'horeca' geschaard, maar gerekend tot de bestemming van de 
hoofdfunctie van de instelling (sociaal-culturele/culturele/maatschappelijke/ sport/recreatieve 
doeleinden). Hiermee worden onder meer bedoeld de kantines bij buurthuizen, scholen en 
sportfaciliteiten, of horecavoorzieningen bij musea en dergelijke. Bij additionele horeca gaat het erom 
dat: 
1. De uitstraling van deze horeca moet passen bij de hoofdfunctie. Passend betekent dat deze 

horeca hoort bij de hoofdfunctie en open is tijdens de openingstijden van de hoofdfunctie. 
Daarbij is het niet toegestaan dat de additionele horecaruimte wordt verhuurd of anderszins in 
gebruik wordt gegeven aan derden ten behoeve van feesten en andere partijen. 
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2. De horecagelegenheid moet ondergeschikt zijn aan en aanvullend zijn op de hoofdfunctie en 
moet de hoofdfunctie ondersteunen. Aanvullend wil zeggen dat de additionele horeca de 
kwaliteit van de hoofdfunctie vergroot of completeert. Ondergeschikt betekent dat er duidelijk 
sprake is van een waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie, waarbij een 
percentage van 30% van de bebouwde vloeroppervlakte van de hoofdfunctie als absoluut 
maximum geldt. Dit maximum geldt voor kleinschalige functies; voor grootschalige functies kan 
door de gemeente een maximumomvang in m2 worden vastgesteld. Er moet duidelijk sprake zijn 
van een waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie, qua vloeroppervlak, inzet van 
personeel en onderdeel van de begroting.  

3. De horeca niet zelfstandig mag worden uitgeoefend of toegankelijk is los van de hoofdfunctie. 
Wanneer er sprake is van zelfstandige toegankelijkheid of van uitoefening los van de 
hoofdfunctie is er geen directe relatie meer met de hoofdfunctie, maar gaat het om zelfstandige 
horeca-activiteiten. Deze vallen dan onder één van de horecacategorieën. 

 
In een algemene regel is in bestemmingsplannen geregeld bij welke functies additionele horeca is 
toegestaan en welke voorwaarden daarbij gelden.  
Zo is duidelijk dat er bij die functies kantines, bedrijfsrestaurants en dergelijke zijn toegestaan. Als 
voldaan wordt aan de criteria, past deze vorm van horeca binnen de hoofdfunctie. 
 
Detailhandel met ondersteunende horeca 
In de detailhandel is er een groeiende behoefte aan mengmogelijkheden van allerlei functies en 
ondersteunende horeca. Vooral bij ondernemers die vanuit een bijzonder of onderscheidend 
winkelconcept willen ondernemen. Dat is van belang voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de 
detailhandelsstructuur, die door onder meer internetverkoop sterk onder druk staat. Het is belangrijk 
te vermelden dat de Drank en Horecawet detailhandel met alcohol uitsluit. 
Ondergeschikte horeca is toegestaan onder de volgende randvoorwaarden: 
1. De horeca is ondergeschikt aan de andere verkopen. De winkel is de belangrijkste activiteit – ook 

qua omzet - en de horeca-activiteit is bijzaak. 
2. De winkelbestemming verandert niet; het ziet er bijvoorbeeld niet uit als een cafetaria. De winkel 

wordt ook niet verhuurd voor feesten, partijen enzovoorts. 
3. De horecaruimte neemt maximaal 40% (bij bedrijven tot 250 m2) of maximaal 30% (bij bedrijven 

vanaf 250 m2 tot 1000 m2) van het netto vloeroppervlak van de winkel in beslag. Tot het netto 
vloeroppervlak wordt het deel van de winkel gerekend, dat voor het publiek toegankelijk is. 
Ruimten voor opslag, privégebruik, toiletten of buitenruimten tellen niet mee. De ruimte achter 
de toonbank valt niet onder de winkelruimte. 

4. De horecaruimte is uitsluitend bereikbaar via de ingang van de winkel. Een hoekje met tafels en 
stoelen mag. Een aparte ingang mag niet. 

5. Het horecagedeelte in de winkel moet een aaneengesloten gedeelte zijn. Fragmentatie – binnen 
één winkelpand - waarbij het horecagedeelte is opgedeeld in verschillende horecahoekjes - is 
niet toegestaan. 

6. Er mag geen reclame voor het horecagedeelte worden gemaakt. Dit betekent geen posters met 
bijvoorbeeld 'Broodje bal' of 'Turkse pizza' op het raam, geen reclamebord op straat en geen 
vermelding op maaltijdbezorgsites. 

7. De regelgeving voor winkeltijden is leidend. Er vindt geen verkoop plaats (inclusief bezorgen) 
buiten de normale winkeltijden. De horecagelegenheid in de winkel mag niet langer open zijn 
dan de winkel. 

8. De winkel en de horeca-activiteit worden door dezelfde ondernemer geëxploiteerd. 
9. Er is geen geluidsoverlast. Alleen zachte achtergrondmuziek is toegestaan. Livemuziek is 

verboden. 
10. Er moet een toilet voor bezoekers aanwezig zijn. 
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11. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing. Zo is bijvoorbeeld een goede 
afzuiginstallatie nodig voor het bakken, en bij gebruik van bestek en servies dat moet worden 
afgewassen, is een vetafscheider vereist.  

12. Voor winkels boven de 1.000 m2 bvo geldt dat een ondersteunende horecafunctie kan worden 
toegestaan op maximaal 20% van het bebouwd oppervlak. 

 
Ondersteunende verkoop in horecazaken 
Naast een sterkere detailhandelsstructuur door ondersteunende horeca in winkels, kan het 
voorzieningenniveau ook stijgen door ondersteunende verkoop in horecabedrijven toe te staan. Op 
deze manier ontstaat een gelijk speelveld voor detailhandel en horeca. De Drank en Horecawet sluit 
verkoop in combinatie met het schenken van alcohol uit. 
Ondersteunende verkoop in horecazaken is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 
1. De verkoopruimte neemt maximaal 40% (bij bedrijven tot 250 m2) of maximaal 30% (bij bedrijven 

vanaf 250 m2 tot 1.000 m2) van het netto vloeroppervlak van het horecabedrijf in beslag. 
2. Geen ter plaatse en vers bereide etenswaren (dus geen afhaalzaakfunctie). 
3. De winkelruimte is uitsluitend bereikbaar via de ingang van het horecabedrijf. Een hoekje met 

tafels en stoelen mag. Een aparte ingang mag niet. 
4. Het winkelgedeelte in het horecabedrijf moet een aaneengesloten gedeelte zijn. Fragmentatie, 

waarbij het winkelgedeelte is opgedeeld in verschillende hoekjes, is niet toegestaan. 
5. Er mag geen reclame voor het winkelgedeelte worden gemaakt. 
 

Afhaalzaken 
Afhaalzaken – zonder horeca - zijn een bijzondere vorm van detailhandel. In die zin vallen ze buiten 
de scoop van het horecakader. Door gebleken kans op hinder zoals afval en parkeerproblemen – is 
hier wel een exploitatievergunning voor nodig. Van de in de lijst opgenomen horecacategorieën 
kennen alleen snelle horeca (C) en lichte horeca (D2) afhaalmogelijkheden. Vanwege de kans op 
overlast zoals afval, zijn gevelbankjes bij afhaalzaken niet toegestaan. 
 

 


