Bijlage 2 Staat van horeca-activiteiten
Categorie 1 : Lichte horeca / dagzaken
Hierbij gaat het om winkelondersteunende horeca zonder alcoholvergunning. Voornaamste criterium is de
Winkeltijdenwet, hetgeen inhoudt maandag tot en met zaterdag geopend tot maximaal 22.00 uur en op
koopzondagen.
Tot de categorie lichte horeca behoren in elk geval zaken als:
• Automatiek
• Broodjeszaak, croissanterie
• Lunchroom
• Koffiebar, tearoom
• IJssalon
• Traiteur / Afhaalcentrum
Voor bepaalde zaken als een ijssalon, traiteur en afhaalcentrum, geldt dat zij wel op zondag geopend mogen
zijn, omdat zij vallen onder het vrijstellingenbesluit (artikel 10b van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet).

Categorie 2 : Horeca
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 en/of zijn zij buiten de tijden van de
Winkeltijdenwet geopend en hebben een verkeersaantrekkende werking. Tevens kunnen zij over een bezorgof afhaalservice beschikken, waardoor zij aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken. Ook
bedrijven / inrichtingen gericht op het verschaffen van logies, al of niet in combinatie met het verstrekken van
consumpties en/of drank, vallen onder deze categorie.
Tot de categorie “horeca” behoren zaken als:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bistro
Brasserie
Restaurant
Eetcafé
Cafetaria
Shoarma / grillroom
Met eventueel bezorg- en/of afhaalservice (pizza, chinees)
Hotel / motel / pension

Categorie 3 : Middelzware horeca
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 een groter publiek aantrekken en daardoor aanmerkelijke hinder voor de omgeving
met zich meebrengen.
Tot de categorie “middelzware horeca” behoren zaken als:
•
•
•
•

(grand)Café
Bierhuis
Biljartcentrum / snookercafé
Proeflokaal

(N.B. Als het proeflokaal wordt gecombineerd met “eten”, valt het onder categorie 2).

Categorie 4 : Zware horeca
Met zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op de vloeroppervlakte veel bezoekers hebben en
waar geluid (muziek) een belangrijk deel is van de bedrijfsvoering.
Tot deze categorie behoren zaken als:
•
•
•
•

Zalenverhuur / partycentrum (regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek- en dansevenementen)
Dancing / discotheek
Bar / nachtclub
Amusementscentrum of casino, met horeca

De laatste is onder de categorie zware horeca geplaatst, gelet op de bijzondere wetgeving waarmee deze vorm
van vrijetijdsbesteding te maken heeft.

