
Lijst van Horeca-activiteiten 

De horeca categorieën en de hinderprofielen naar hun invloed op het woon- en leefklimaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type Globale beschrijving activiteiten Hinderprofiel 

Lichte horeca 

(Categorie D2) 
Daghoreca waarbij de bedrijfsactiviteit is gericht op het al dan niet ter plaatse 

verstrekken van etenswaren en dranken en is gebonden aan de openingstijden 

zoals die gelden voor detailhandel, conform de winkeltijdenwet en de 

gemeentelijke regelgeving aangaande winkeltijden. 

Weinig hinder verwacht 

Horeca die zich richt op verstrekken van eten 

en drinken gedurende de dag en/of avond en 

daarmee weinig overlast veroorzaakt. 

Lichte horeca 

plus 

(Categorie D3) 

Dag- en avondhoreca voor consumptie ter plaatse, waarbij de sluitingstijd om 

23.00 uur is. 
Weinig hinder verwacht 

Horeca die zich richt op verstrekken van eten 

en drinken gedurende de dag en/of avond en 

daarmee weinig overlast veroorzaakt. Doordat 

deze een uur later sluit dan de normale lichte 

horeca (D2) is de overlast groter dan normale 

lichte horeca. 

Middelzware 

horeca 

(Categorie D1) 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden, en 

serveren van dranken en kleine consumpties voor consumptie ter plaatse. 

Geen activiteiten na restauranttijden. 

Enige hinder verwacht 

Enige hinder door piek van komende bezoekers 

aan het begin van de avond. Gaande bezoekers 

vertrekken in het algemeen gespreid aan het 

eind van de avond. 

Snelle horeca 

(Categorie C) 
Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al dan niet voor 

consumptie ter plaatse) bereide kleine etenswaren, met als nevenactiviteit het 

verstrekken van alcoholvrije dranken. Geen actieve bediening aan tafel, het eten 

kan snel bereid worden en de gast verblijft gemiddeld 30 minuten in deze 

horecagelegenheid.  

Hinder verwacht 

Hinder door hoge frequentie van komende en 

gaande gasten en klanten (afhaal) inclusief 

verkeers- en parkeerbewegingen. 

Buiten het centrum en doorgaande wegen 

neemt overlast in de nacht af door lagere 

frequentie van bezoekers. 

Zware horeca 

(Categorie B) 
Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor 

consumptie ter plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van 

maaltijden. Mogelijkheid tot dansen in het weekend. 

Hinder verwacht 

Hinder door hogere frequentie van komende en 

gaande bezoekers, ook 's nachts. Door 

consumptie van alcohol kan overlast hoger zijn 

dan snelle horeca. 

Grootschalige 

zware horeca 

(Categorie A2) 

Een horecabedrijf dat voorziet in zaalverhuur voor grootschalige, besloten 

feesten, zoals bruiloften. Al dan niet met muziek, verstrekking van dranken en 

etenswaren. 

Veel hinder verwacht 

Grote aantallen van bezoekers, inclusief 

verkeersbewegingen en (fiets)parkeren met 

veel dynamiek, ook de nachtelijke uren. 

Grootschalige 

zware horeca 

(Categorie A1) 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het bedrijfsmatig ten gehore brengen 

van muziek en het geven van gelegenheid tot dansbeoefening, al dan niet met 

levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine 

etenswaren, alsmede de verstrekking van dranken ter plaatse, al dan niet met 

levende muziek en al dan niet met kleine etenswaren. Het accent ligt op het ten 

gehore brengen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen. 

Veel hinder verwacht 

Grote aantallen van bezoekers, inclusief 

(fiets)parkeren met veel dynamiek, vooral in de 

nachtelijke uren. 


