
Rho adviseurs voor leefruimte SvH 2011 

 

Bijlage  Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 1 

 

Milieuzonering van horeca-activiteiten 

De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks van de pro-

blematiek van hinder veroorzaakt door 'gewone' niet-agrarische bedrijven. Bij het opstellen van de Staat 

van Horeca-activiteiten en het daarmee samenhangende toelatingsbeleid is daarom aangesloten bij de 

systematiek van de Staat van Bedrijfsactiviteiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt toege-

past.  

Ook voor horecabedrijven bieden de milieuregelgeving en de APV onvoldoende mogelijkheden om alle 

relevante vormen van hinder te voorkomen. De milieuzonering van horecabedrijven in het bestem-

mingsplan richt zich in aanvulling op deze regelgeving op de volgende vormen van hinder: 

- geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving; 

- (cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende wer-

king/parkeerdruk. 

 

Analoog aan de regeling voor 'gewone' bedrijven worden bij de uitwerking van een ruimtelijk beleid 

voor hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden: 

- indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën; 

- onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid; 

- uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën in het algemeen 

toelaatbaar. 

 

De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het algemene toela-

tingsbeleid voor deze categorieën. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter voorkoming van onge-

wenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een rol kunnen spelen bij het ruim-

telijk beleid voor horeca-activiteiten. Wanneer relevant wordt daar in de plantoelichting apart op inge-

gaan. 

 

Gehanteerde criteria 

Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten bieden de richtafstan-

denlijsten uit de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' een goed vertrekpunt. De daar gehan-

teerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de praktijk bruikbare Staat van Horeca-

activiteiten aanvulling en nadere motivering. In aanvulling op de gegevens uit de VNG-publicatie is ge-

bruikgemaakt van de volgende ruimtelijk relevante criteria: 

- de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke ope-

ningstijden
1)

; deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant; het Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening hante-

ren immers voor de dag-, avond- en nachtperiode verschillende milieunormen
2)

; 

- de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoekers per au-

to en/of brommers (scooters) aantrekt. Hierbij is voor categorie 1 een onderscheid gemaakt in op-

pervlakte om de verkeersaantrekkende werking van deze horeca-activiteiten in de categorisering 

op te nemen. Hierbij wordt uitgegaan van het vloeroppervlak van de betreffende horeca-

activiteiten
3)

. 

 

                                                      
1) Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan het functioneren van een 

type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf worden niet via het bestemmingsplan bepaald 

maar middels de vergunning op grond van de APV. Uitgangspunt bij de Staat van Horeca-activiteiten is de openingstijden die 

een horeca-activiteit, mede gelet op de aard van de omgeving, normaal gesproken nodig heeft om te kunnen functioneren. 

2) Ruimtelijk relevant is bovendien dat deze gebruikelijke openingstijden in het algemeen kunnen verschillen per gebied (horeca 

bij klein winkelcentrum in woonwijk versus horeca in centrumgebied/uitgaansgebied)  

3) Dat wil zeggen de totale bebouwde ruimte (inclusief opslag- en overige dienstruimten) en de totale onbebouwde ruimte in-

clusief terras voor zover deze binnen de horecabestemming is gelegen.  
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Categorieën van horeca-activiteiten 

Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de volgende 

drie categorieën onderscheiden (waarvan één categorie met drie subcategorieën): 

1. 'lichte horeca': Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend 

overdag en 's avonds zijn geopend en in hoofdzaak etenswaren en maaltijden verstrekken. Zij ver-

oorzaken hierdoor slechts beperkte hinder voor omwonenden: restaurants, cafetaria's, ijssalons en 

dergelijke. Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in rustige 

woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden vindt me-

de in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats; 

 In deze categorie zijn de volgende subcategorieën onderscheiden: 

1a. qua exploitatie aan detailhandelsfunctie verwante horeca die in de praktijk nauwelijks van de 

eigenlijke detailhandel kunnen worden onderscheiden zoals ijssalons, cafetaria's, snackbars 

en dergelijke; met name in centrumgebieden kan het in verband met ruimtelijk-functionele 

aspecten gewenst zijn deze groep als afzonderlijke categorie te beschouwen; 

1b. overige lichte horeca: restaurants, pensions en dergelijke; 

1c. bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restaurants, grotere 

hotels; 

2. 'middelzware horeca': Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, over-

wegend ook deels 's nachts geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden 

kunnen veroorzaken: cafés, bars, biljartcentra. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen toe-

laatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor detailhandel 

en voorzieningen. Het kunnen ook bedrijven uit categorie 1 zijn die gelet op hun locatie en de aard 

van hun omgeving delen van de nacht geopend zijn, bijvoorbeeld een snackbar in een centrumge-

bied; 

3. 'zware horeca': Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn geopend en 

die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met 

zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, daarmee gepaard gaande hinder op 

straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken en partycentra. Deze bedrijven zijn alleen toe-

laatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen gebieden. 

 

Bij de verschillende horecabedrijven zijn de activiteiten die in hoofdzaak worden uitgevoerd richtingge-

vend voor de categorie-indeling: de hoofdfunctie van het bedrijf wordt ingedeeld met behulp van de 

Staat van Horeca-activiteiten. Ondergeschikte functies maken onderdeel uit van de hoofdactiviteit en 

worden niet bij de categorie-indeling betrokken. Zo is het verhuur van ruimtes/zalen bij een café een 

ondergeschikte activiteit die niet tot andere milieuhinder leidt: voor die ruimtes gelden dezelfde ope-

ningstijden als bij de hoofdactiviteit en deze ruimtes zijn in het algemeen beperkt in aantal en omvang. 

Voor hotels met bar geldt dat de bar in het algemeen een ondergeschikte activiteit betreft die bedoeld 

is als service richting hotelgasten: een dergelijke activiteit zal in het algemeen geen andere bezoekers 

aantrekken en leidt als ondergeschikte functie niet tot relevant andere milieueffecten.  

 

Flexibiliteit 

De Staat van Horeca-activiteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door 

horeca-activiteiten in te schatten. De lijst van activiteiten is bovendien tijdgebonden. Het komt in de 

praktijk dan ook voor dat een bepaald horecabedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke 

deelactiviteiten, een aangepaste werkwijze (bijvoorbeeld geen openstelling noodzakelijk in de nacht-

uren) of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Staat van Horeca-activiteiten is 

verondersteld. In het betreffende artikel van de planregels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij 

een omgevingsvergunning kan afwijken van de Staat van Horeca-activiteiten en een dergelijk bedrijf één 

categorie lager kan indelen. Dit betekent bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2. Bij categorie 1, met een 

onderverdeling in subcategorieën, wordt daarbij bedoeld dat een omgevingsvergunning tot de laagste 

subcategorie mogelijk is (dus van categorie 2 naar maximaal 1a, maar bijvoorbeeld ook van 1c naar 1b). 

Om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard 

en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie. 

Deze beoordeling dient met name te worden getoetst aan het aspect geluidshinder. 
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Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten die zich aandienen, niet zijn genoemd in de 

Staat van Horeca-activiteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieubelasting gelijk kunnen worden 

gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegestane horecabedrijven kan voor de vestiging van de-

ze bedrijven eveneens een omgevingsvergunning worden verleend. 

 

 

 


