
Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten  
 

 
Categorie 1 - Lichte horeca  
Deze categorie omvat de winkelondersteunende horeca, zonder vergunning om alcohol te 
mogen schenken. Het voornaamste criterium is de Winkeltijdenwet, wat inhoudt dat men van 
maandag tot en met zaterdag geopend is tot maximaal 22.00 uur en op de aangewezen 
koopzondagen. Hierdoor veroorzaken deze horecabedrijven slechts beperkte hinder voor 
omwonenden. Tot deze categorie behoren zaken als: automatiek, broodjeszaak, cafetaria, 
snackbar, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, tearoom, traiteur ed.  
 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat indien zaken als een ijssalon, traiteur of afhaalcentrum niet 
beschikken over voorzieningen of faciliteiten om het gekochte voedsel ter plaatse te nuttigen, zij 
in bestemmingsplantechnische zin niet vallen onder horeca-inrichtingen, maar zijn aan te mer-
ken als detailhandel (winkel). Dit laat echter niet onverlet dat zij dienen te beschikken over een 
horeca-exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voor 
bepaalde zaken als een traiteur, ijssalon en afhaalcentrum geldt dat zij wel op zondag geopend 
mogen zijn, omdat zij vallen onder het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (artikel 10b).  
 
Categorie 2 - Horeca  
Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is gericht op het 
verstrekken van maaltijden / eten voor gebruik ter plaatse. Alleen hebben zij (in tegenstelling tot 
de horecabedrijven in categorie 1) een drank- en horecavergunning. Onder deze categorie vallen 
o.a. een bistro, restaurant, eetcafé en / of zijn zij buiten de tijden van de Winkeltijdenwet 
geopend en hebben een verkeersaantrekkende werking zoals shoarma- en pizzeriazaken. Tevens 
kunnen zij over een bezorg- of afhaalservice beschikken, waardoor zij aanzienlijke hinder voor 
omwonenden kunnen veroorzaken. Ook bedrijven of inrichtingen gericht op het verschaffen van 
logies, al dan niet in combinatie met het verstrekken van consumpties en/of drank, vallen onder 
deze categorie (hotel, pension ed).  
 
Categorie 3 - Middelzware horeca  
In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gericht 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 een groter publiek aantrekken en 
daardoor aanmerkelijke hinder voor de omgeving met zich meebrengen. Zaken als een 
(grand)café, bierhuis, bar, biljart- of poolcentrum, grillroom, zalenverhuur (zonder regulier 
gebruik ten behoeve van feesten en muziek- of dansevenementen) en een proeflokaal vallen 
onder deze categorie (n.b. Als een proeflokaal gecombineerd wordt met eten, valt het onder 
categorie 2).  
 
Categorie 4 - Zware horeca  
Met zware horeca worden zaken aangeduid die, gelet op het vloeroppervlakte, veel bezoekers 
hebben, waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering en/of die een 
nachtontheffing hebben. Hieronder vallen zaken als zalenverhuur/partycentrum (regulier 
gebruik ten behoeve van feesten, muziek, dansevenementen ed), dancing/discotheek, 
bar/nachtclub en een casino of amusementscentrum (met horeca). De laatste is onder deze 
categorie geplaatst vanwege de bijzondere wetgeving waarmee dit type horeca te maken heeft. 

 


