
 

Staat van horeca-activiteiten  
 
Categorie 1:  
Grootschaliger vormen van horeca-activiteiten (met een oppervlakte van 200 m² en meer) waar in hoofdzaak 
alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie in het algemeen meer aantasting van het woon- 
en leefklimaat veroorzaakt en meer druk op de openbare orde met zich meebrengt. Hierbij wordt het volgende 
onderscheid gemaakt:  
- categorie 1a: discotheken, dancings, nachtclubs;  
- categorie 1b: gecombineerd eten/drinken/dansen (met kleine dansvloer van maximaal 50 m²)  
 
Categorie 2:  
Categorie 2 maakt onderscheid tussen twee sub-categorieën:  
- categorie 2a: vormen van horeca die zich qua exploitatie richten op drankenverstrekking (café, bars, besloten 
feestzaal) welke doorgaans minder druk op de omgeving veroorzaken en  
- categorie 2b: vormen van horeca-activiteiten waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt en waarvan de 
exploitatie doorgaans geen aantasting van het woon- en leefklimaat veroorzaakt: restaurants, hotels, pensions, 
bodega's.  
 
Categorie 3:  
Vormen van horeca-activiteiten waarvan de exploitatie normaliter géén aantasting van het woon- en 
leefklimaat kan veroorzaken en een druk op de openbare orde met zich mee kan brengen. Categorie 3 maakt 
onderscheid tussen twee sub-categorieën:  
- categorie 3a: vormen van zelfstandige horeca die zich qua exploitatie en qua openingstijden richten op de 
winkelactiviteiten  
- categorie 3b: overige facilitaire/ondersteunende horeca als ondersteuning aan de andere hoofdfunctie  



Nadere toelichting op de staat van horeca-activiteiten  
Het onderscheid tussen de categorieën wordt primair gebaseerd op de in het algemeen te verwachten effecten 
op het woon- en leefklimaat. Daarnaast speelt ook de omvang van het bedrijf en de vorm van exploitatie een 
rol.  
 
Categorie 1:  
In de 'zwaarste' categorie 1 zijn de te verwachten (negatieve) effecten het grootst. Er wordt op grond van de 
bedrijfskenmerken een verschil gemaakt tussen grootschalige (over)last gevende disco's/partycentra e.d. 
enerzijds (categorie 1a) en grootschalige moderne eet/drink/dansgelegenheden (1b) anderzijds. In Rijssen-
Holten blijkt een grens van ongeveer 200 m² bruikbaar om de mate van grootschaligheid te typeren. 
Opgemerkt wordt dat deze oppervlaktemaat alleen gehanteerd wordt voor bedrijven waar drankverstrekking 
hoofdzaak is of een combinatie van drankverstrekking met eten en dansen het concept en de exploitatie 
bepaalt.  
 
Categorie 2:  
In categorie 2 vallen de kleinschaliger 'traditionele' drankenverstrekkers (categorie 2a) en zaken waar 
hoofdzakelijk maaltijden (of overnachting) worden verstrekt (2b), zoals overwegend restaurants, hotels, 
pensions etc. In de laatste groep 2b treffen we qua oppervlakte zowel grotere als kleinere bedrijven. Het 
oppervlakte criterium speelt geen rol zolang drankverstrekking geen hoofdzaak is of nadrukkelijk onderdeel van 
het concept en de exploitatie is.  
 
Categorie 3:  
Deze categorie omvat overige horeca bedrijven die in het algemeen geen aantasting van het woon- en 

leefklimaat veroorzaken, zoals horeca die zich qua exploitatie en qua openingstijden richt op de 

winkelactiviteiten (als zelfstandige lunchrooms etc. in winkelgebied is categorie 3a) en winkel- en andere 

functies ondersteunende horeca die onderdeel uitmaken van de betreffende functie (horeca in musea, 

sportkantines, in buurthuizen, kerken etc. is categorie 3b 


