
Staat van Horeca-activiteiten 
 

Categorie 1 'lichte horeca' 

Horeca bedrijven die, gelet op hun activiteiten overwegend overdag en 's avonds zijn 
geopend en niet in de nacht. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van etenswaren, 
maaltijden en dranken al dan niet in combinatie met het tegen vergoeding verstrekken 
van logies. Hierdoor veroorzaken zij slechts beperkte hinder voor omwonenden. Binnen 
deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 
 

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

Horeca bedrijven zoals: 
- broodjeszaak, crêperie, croissanterie; 
- cafetaria, koffiebar, theehuis; 
- lunchroom; 
- ijssalon; 
- snackbar; 
- toko. 
 

1b. Overige lichte horeca 

Horeca bedrijven zoals: 
- bistro, eetcafé; 
- kookstudio; 
- poffertjeszaak/pannenkoekenhuis; 
- restaurant; 
- shoarmazaak/grillroom; 
- wijn- of whiskyproeverij. 
 

Categorie 2 'middelzware horeca' 

Bedrijven die, gelet op hun activiteiten, relatief grote verkeersaantrekkende werking 
kunnen hebben en/of overwegend ook delen van de nacht zijn geopend. Dit hoofdzakelijk 
voor de verstrekking van dranken al dan niet in combinatie met het verstrekken van 
etenswaren en maaltijden. Hierdoor kunnen zij aanzienlijke hinder voor omwonenden 
veroorzaken: 
 

Horeca bedrijven zoals: 
- bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een vloeroppervlak van meer dan 400 m²; 
- bedrijven uit categorie 1 die gelet op de aard van hun omgeving ook delen van de 
nacht geopend zijn; 
- bar, bierhuis, café, pub; 
- biljartcentrum; 
- café-restaurant. 
 
Categorie 3 'zware horeca' 

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn. Dit hoofdzakelijk 
voor de verstrekking van dranken al dan niet in combinatie met etenswaren en 
maaltijden en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote 
hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen: 
 
Horeca bedrijven zoals: 
- bar-dancing; 
- dancing; 
- discotheek; 
- nachtclub; 
- zalenverhuur/partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/ 
dansevenementen). 
 
Categorie sociëteit ‘sociëteiten en studentensociëteiten’ 

Horeca-inrichtingen die specifiek bedoeld zijn voor leden van een vereniging of 
organisatie en waar naast horeca-activiteiten ook sociaal-maatschappelijke activiteiten 
plaatsvinden in een semi-besloten karakter.  
 



Categorie sociëteit ‘cultuurhistorische sociëteit’ 

Horeca-inrichting die specifiek bedoeld is voor leden van een vereniging of organisatie. 

Ten behoeve van leden en derden mogen, in een semi-besloten karakter de volgende 

activiteiten plaatsvinden:  

• Culturele, filosofische, maatschappelijke en historische activiteiten; 

• Openbare en educatieve dienstverlening. 

Er mogen maximaal horeca categorie 1b activiteiten worden uitgeoefend, in een semi-

besloten karakter.  

   


