
Staat van Horeca-activiteiten 
 

Categorie 1A: lichte horeca/ dagzaken met een bruto vloeroppervlak tot en met 250 m², 

zonder bezorg- en/of afhaalservice: 

 automatiek, broodjeszaak, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, snackbar, 

tearoom, traiteur;  

 snackbar/ cafetaria (geen avondopenstelling en/ of bezorgservice). 

Het betreft winkelondersteunende horeca zonder alcoholvergunning. 

  

Categorie 1B: lichte horeca/ dagzaken met een bruto vloeroppervlak tot en met 250 

m², met bezorg- en/of afhaalservice: 

 Gelijk aan 1A, maar met bezorg- en/of afhaalservice.  

Categorie 2A: horeca, zonder bezorg- en/of afhaalservice: 

 bistro, brasserie, restaurant, eetcafé, snackbar/ cafetaria met avondopenstelling 

en/of alcoholvergunning, shoarmatent, grillroom;  

 Gelijk aan categorie 1, met een bruto vloeroppervlak groter dan 250 m². 

Categorie 2B: horeca met bezorg- en/of afhaalservice (pizza, shoarma, chinees, Mc 

Drive) 

 Gelijk aan 2A, maar met bezorg- en/of afhaalservice. 

Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is 

gebaseerd op het verstrekken van maaltijden / eten. Alleen hebben zij of een drank- & 

horecavergunning zoals bistro, restaurant, eetcafé en/of zijn zij gedurende langere tijden 

(in de avond) geopend en hebben een verkeersaantrekkende werking zoals 

shoarmatenten en pizzeria's. Ook bedrijven en inrichtingen gericht op het verschaffen van 

logies, al of niet in combinatie met het verstrekken van consumpties en/of dranken, 

vallen onder deze categorie. 

 

Categorie 3: Middelzware horeca: 

 (grand)café, bierhuis, biljartcentrum/snookercafé en proeflokaal. 

 zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten, muziek-/ 

dansevenementen) 

In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op 

het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed functioneren 

ook een gedeelte van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke hinder 

voor de omgeving met zich meebrengen. 

 

  



Categorie 4: Zware horeca: 

 hotel, motel, pension, zalenverhuur/ partycentrum (regulier gebruik ten behoeve 

van feesten, muziek-/ dansevenementen), met horeca. 

Met zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel 

bezoekers trekken en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. 


