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Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten 

Type Activiteit 

Categorie 1 Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht 

op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije 

dranken aan bezoekers en werknemers van 

winkelgebieden, kantoor- en bedrijventerreinen en 

toeristisch-recreatieve  gebieden e.d.     

Voorbeelden: 

- ijssalon 

- lunchroom 

- snackbar 

- koffie/theehuis 

en andere naar aard en invloed op de 

omgeving hiermee gelijk te stellen 

horecabedrijven. 

Categorie 2 Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht 

op het verstrekken van alcoholhoudende dranken, 

maaltijden en het bieden van gelegenheid om te 

luisteren naar (mechanische) muziek.   

- bar 

- restaurant 

en andere naar aard en invloed op de 

omgeving hiermee gelijk te stellen 

horecabedrijven. 
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Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 

Ondersteunende horeca 

Van ondersteunende of additionele horeca is sprake als een horecafunctie een hoofdactiviteit op 

een perceel ondersteunt, waarbij geldt dat 

1. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer omvat 

dan 10% van het bedrijfsvloeroppervlak van de hoofdactiviteit met een maximum van 

150m
2 

; 

2. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden van de 

hoofdactiviteit; 

3. toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang 

van de hoofdactiviteit. 

Voorbeelden van ondersteunende horeca zijn de koffiehoek in het tuincentrum, het horecabuffet in 

(de hal van) een ziekenhuis of het restaurant in een warenhuis.  

Ondersteunende horeca wordt bij verschillende hoofdbestemmingen geregeld waardoor deze vorm 

van horeca niet als aparte categorie onderscheiden wordt.  

Bedrijfsrestaurants (kantines) worden noch als zelfstandige, noch als ondersteunende horeca 

beschouwd. Zij zijn onderdeel van de bedrijfsfunctie, en behoeven derhalve niet te worden bestemd 

of benoemd. 

Zelfstandige horeca 

Zelfstandige horecavestigingen worden als zodanig in bestemmingsplannen bestemd. Bij solitaire 

vestigingen zonder functieverruiming gaat het om de bestemming Horeca, in het geval meerdere 

functies worden toegelaten om de bestemming Gemengd of Centrum (afhankelijk van de ligging). 

Bij hotel-, of pensionvestigingen wordt een specifieke horecabestemming gehanteerd om zo bij het 

mogelijk maken van deze functie rekening te kunnen houden met een extra verkeersaantrekkende 

werking en daarmee een mogelijke extra druk op de omgeving.  

Bij de bestemming Horeca vindt een verwijzing plaats naar een bij de regels gevoegde Staat van 

Horeca-activiteiten met daarin verschillende horecacategorieën. De categorie-indeling is gebaseerd 

op een combinatie van (mogelijk overlast gevende) factoren. Die hinder kan bijvoorbeeld 

gerelateerd zijn aan openingstijden, de publiek aantrekkende en daarmee verkeer aantrekkende 

werking, geluidsproductie, het verstrekken van alcohol en de omvang van een horeca-inrichting. 

Niet alle aspecten zijn echter even ruimtelijk relevant. Bij overlast gevende horeca-inrichtingen gaat 

het veelal om een combinatie van deze factoren en de ligging ten opzichte van gevoelige functies, 

zoals wonen.  

In het bestemmingsplan worden verschillende horecacategorieën onderscheiden, oplopend van 

licht (1) naar zwaar (3). Voor de beoordeling van welke horeca-inrichting in welke categorie valt is 

een relatie gelegd tussen de aard van die inrichting (welke activiteiten vinden er primair plaats en 

wanneer) en de te verwachten hinder die daaruit voortvloeit. 

Per categorie zijn enkele algemene richtinggevende voorbeelden genoemd. Om te beoordelen in 

welke categorie een bepaalde horecavestiging valt wordt gekeken of de aard van die vestiging en 

de invloed op de omgeving vergelijkbaar is met de aangehaalde voorbeelden in die categorieën.  

Daarbij moet nog worden opgemerkt dat in het bestemmingsplan is geregeld dat het college de 

bevoegdheid heeft om van een bepaalde horecacategorie af te wijken en één hogere categorie toe 

te staan, onder de voorwaarde dat die horecavestiging naar aard en invloed op de omgeving gelijk 

te stellen is met de categorie die maximaal was toegestaan.           
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Categorie 1 

In deze categorie gaat het om zelfstandige horecabedrijven die hoofdzakelijk gericht zijn op 

(bezoekers of werknemers van) andere functies die zich in de nabijheid bevinden. Deze 

horecabedrijven zijn bijvoorbeeld gevestigd in centrumgebieden, toeristisch- recreatieve gebieden 

en kantoor- en bedrijventerreinen. Hoewel het hier gaat om zelfstandige vestigingen, zijn zij dus 

hoofdzakelijk gericht op de ondersteuning van een winkelgebied, bedrijventerrein en 

recreatiegebied. Bezoekers van die horecabedrijven zijn daarmee in hoofdzaak ook de bezoekers 

van bovengenoemde gebieden. De (zelfstandige) verkeer aantrekkende werking van deze lichte 

horecacategorie is daarmee beperkt. En hoewel er op basis van het horecabeleid ruime 

openingstijden gelden voor alcoholvrije horeca-inrichtingen, passen deze horecavestigingen in de 

regel hun openingstijden aan, aan die van winkels, kantoren en bedrijven.  

Categorie 2 

Verschil met categorie 1 is dat inrichtingen uit deze categorie een overwegend zelfstandig publiek 

aantrekkende werking en daarmee verkeer aantrekkende werking hebben. Ook deze horeca-

inrichtingen kunnen gevestigd zijn in centrumgebieden, op bedrijventerreinen en in toeristisch-

recreatieve gebieden, maar zijn in de regel juist na sluitingstijd van winkels, bedrijven en kantoren 

geopend.  Wat activiteit betreft verschuift bij deze categorie het accent naar het verstrekken van 

alcohol, maaltijden en het kunnen luisteren naar muziek.  

Deze horeca-inrichtingen kunnen door hun wijze van exploitatie meer hinder voor de omgeving 

veroorzaken dan inrichtingen uit categorie 1. 
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Bijlage 3: LIB 221 
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Bijlage 4: LIB 222 
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Bijlage 5: LIB 223 


