
 

 

Staat van Horeca-activiteiten gemeente Wijk bij Duurstede 

 

Categorie 1A: 

Horeca als nevenactiviteit - paracommercieel 

Horeca ondersteunend aan de hoofdfunctie, ondergeschikt aan de hoofdactiviteiten (qua 

oppervlakte, qua personeel en financieel), geen zelfstandige functie (ook niet door de 

indeling van het gebouw). Alcohol schenken is toegestaan, maar geen sterke drank. 

Openingstijden vereniging aanhouden. Bijvoorbeeld: drinken na het sporten, hapje na 

een theatervoorstelling. Zie verder voorstel 7.2 ten aanzien van paracommercie.  

Categorie 1B1: 

Horeca als nevenactiviteit – commercieel, stedelijk (daghoreca) 

Alcoholvrije horeca niet gerelateerd aan de hoofdfunctie. Aanhouden openingstijden 

winkelwet. Het college wenst een afweging te kunnen maken als detailhandel of een 

andere functie horeca als nevenactiviteit start of uitbreidt, omdat een dergelijke 

ontwikkeling gevoelig zou kunnen liggen bij omwonenden en in het kader van eerlijke 

concurrentie. Hiermee wordt zowel een controlemechanisme, maar ook de 

mogelijkheid tot maatwerk gecreëerd. Planologisch zou deze categorie gestalte kunnen 

krijgen via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. Bijvoorbeeld: koffiecorner in een 

winkel.  

Categorie 1B2: 

Horeca als nevenactiviteit – commercieel, buitengebied 

Daghoreca in het buitengebied al dan niet gerelateerd aan de hoofdfunctie. Horeca 

ondersteunend aan de hoofdfunctie, ondergeschikt aan de hoofdactiviteit (qua 

oppervlakte, qua personeel en financieel), geen zelfstandige functie (ook niet via 

indeling gebouw). Open tot 20.00u. Er is een binnenplanse afwijkingsprocedure nodig 

voor het gebruik, de horecafunctie is namelijk niet leidend. Het is mogelijk alcohol te 

schenken, maar de voorkeur heeft het om dat niet te doen. Op al het voorgaande wordt 

maatwerk toegepast. Bijvoorbeeld: lunchen bij de boer, drankje na het boerengolf.  

Categorie 2: 

Zelfstandige horeca  

Horeca die niet is gebonden aan de vestigingsplek en die wordt uitgeoefend als 

zelfstandige activiteit. Alcohol mag geschonken worden. Openingstijden op basis van 

APV en exploitatievergunning. In principe overal toegestaan mits dit als zodanig is 

bestemd. Binnen deze horecacategorie is sprake van een oplopende schaal als het gaat 

om type bezoekers en het veroorzaken van overlast. 

 

 

Categorie 2A – zelfstandige horeca met een kleinschalig bereik (qua aantal personen 

en/of qua geur- of geluidshinder), bijvoorbeeld:  

- brasserie 

- restaurant, bistro 

- hotel < 30 personen 

Categorie 2B – zelfstandige horeca met een groter bereik (met name qua geur- of 

geluidshinder), bijvoorbeeld: 

- snackbar, cafeteria 

- grillroom 

- fast-food-restaurant 

- automatiek 



Categorie 2C – zelfstandige horeca met een grootschalig bereik (met name qua aantal 

personen en/of qua geur- of geluidshinder), bijvoorbeeld:  

- café / bar 

- hotel > 30 personen 

- zaalhuur 

Categorie 2D – zelfstandige horeca met het meest intensieve (piek-) gebruik (qua aantal 

personen en/of qua geur- of geluidshinder), bijvoorbeeld: 

- bar (-dancing) 

- discotheek 

 


