BIJLAGE 4
Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten

Toelichting Staat van Horeca-Activiteiten
Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening kan, in verband met de overlast die
horecabedrijven voor omwonenden kan meebrengen, in het bestemmingsplan bij het
toelaten van horecabedrijven aan de hand van ruimtelijk relevante criteria als aard, omvang
en parkeerdruk een onderscheid gemaakt worden in categorieën horecabedrijven.
In dit bestemmingsplan is een functionele differentiatie in "lichte" tot meer "zware" typen
van horecabedrijven opgenomen. De regeling geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien
van het type horecabedrijf dat zich mag vestigen in de woonomgeving. De regeling beoogt
de nadelige invloeden van de vestiging van horecabedrijven op het woon- en leefklimaat in
de omgeving te voorkomen.
De lijst van horeca-inrichtingen kent een indeling in vier categorieën. De categorieën van A
tot en met D lopen af in de zwaarte van de overlast die horecabedrijven voor omwonden
kunnen meebrengen. In geval van meerdere soorten activiteiten in één inrichting telt de
activiteit in de zwaarste categorie voor de type-indeling van de inrichting. De volgende
categorieën van horecabedrijven worden onderscheiden, met als uitgangspunt hun invloed
op het woon- en leefklimaat:
Categorie A:
Categorie B:
Categorie C:
Categorie D:

discotheek; bardancing; zaalverhuur/partycentrum
café; bar; brasserie
cafetaria; snackbar; grillroom; fastfoodrestaurant; automatiek; snelbuffet
restaurant; bistro; crêperie, lunchroom;
koffie~/theehuis
ijssalon

Onderscheid café -disco
Het verschil tussen een café en een disco zit in het gelegenheid geven tot dansen als
wezenlijk onderdeel van de inrichting.
Onderscheid zaalverhuur –partycentrum
Bij een partycentrum is sprake van regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek- en
dansevenementen, in tegenstelling tot zaalverhuur voor congressen en seminars.
Onderscheid lunchroom –cafetaria/snackbar
Het verschil tussen een lunchroom en een cafetaria / snackbar zit in het feit dat cafetaria /
snackbars al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren verstrekken. Het
betreft hier meer laagdrempelige inrichtingen met veel in- en uitgaande bewegingen, die
veelal laat open zijn. Deze zaken zijn hoofdzakelijk ingericht voor het meenemen dan het
snel nuttigen ter plaatse van etenswaren.
De bedreiging voor het woon- en leefklimaat wordt vooral gevormd door afval op straat van
buiten de inrichting geconsumeerde spijzen en stank- en geluidsoverlast.
Horeca als ondergeschikte nevenactiviteit
Bij deze categorie gaat het om horeca-activiteiten die neven- of ondergeschikt zijn aan de
hoofdfunctie van de instelling (sport, recreatie, maatschappelijke voorziening).

Deze activiteiten worden juridisch-planologisch gezien niet onder de functie "horeca"
begrepen, maar onder de bestemming van de hoofdfunctie van de instelling (sociaalculturele /maatschappelijke /(sportief-) recreatieve doeleinden).
Winkels met horecahoekje
Een winkel met als nevenfunctie een horecavoorziening valt bestemmingsplantechnisch
onder de detailhandelsfunctie. Voorwaarde is dat het horeca-aspect een ondergeschikt deel
uitmaakt van het geheel. Hiermee wordt voorkomen dat winkels in de loop van de tijd
veranderen in horecagelegenheden (branchevervaging).

