
Bijlage 3 Indeling horeca-categorieën 

 
De kern Wijk bij Duurstede (binnenstad en buurtcentra) en het buitengebied: 
 

Categorie 1A 
 
Horeca als 
nevenactiviteit 
Paracommercieel 
 

Horeca is ondersteunend aan de hoofdfunctie, ondergeschikt aan de 
hoofdactiviteiten (qua oppervlakte, personeel en financieel), geen 
zelfstandige functie (ook niet door de indeling van het gebouw).  
Openingstijden paracommerciële rechtspersoon aanhouden. 
 
Bijvoorbeeld: drinken na het sporten, hapje eten bij buurthuisactiviteit  
 

Categorie 1B1 
 
Horeca als 
nevenactiviteit 
Commercieel,  
stedelijk (daghoreca) 
 

Horeca is niet gerelateerd aan de hoofdfunctie. Hiervoor zijn de 
openingstijden van de Winkeltijdenwet van toepassing. Dit betekent 
uiterlijk tot 22:00 uur. 
 
Bijvoorbeeld: koffiecorner in een winkel 
 

Categorie 1B2 
 
Horeca als 
nevenactiviteit 
Commercieel, 
buitengebied 
(multifunctioneel en 
agrarisch) 

Daghoreca in het buitengebied al dan niet gerelateerd aan de 
hoofdfunctie. Horeca ondersteunend aan de hoofdfunctie, 
ondergeschikt aan de hoofdactiviteit (qua oppervlakte, qua personeel 
en financieel). 
 
De oppervlakte van bebouwing en terras bedragen gezamenlijk niet 
meer dan 100 m². Open tot 20:00 uur.  
 
Bijvoorbeeld: lunchen bij de boer, drankje na het boerengolf 
 

Categorie 2 
 
Zelfstandige horeca 

Horeca die uitgeoefend als een op zichzelf staande activiteit.  
verstrekt. Openingstijden op basis APV. 
Binnen de horecacategorie is sprake van een oplopende schaal als het 
gaat om type bezoekers en het veroorzaken van overlast. 
 

 
Voor categorie 2 (zelfstandige horeca) is er een onderverdeling: 
 

Categorie 2A 
 
Zelfstandige horeca met 
een kleinschalig bereik 
(qua aantal personen 
en/of qua geur- of 
geluidshinder) 
 

 
Bijvoorbeeld: 

• Brasserie 

• Restaurant, bistro 

• Hotel < 30 personen 

Categorie 2B 
 
Zelfstandige horeca met 
een groter bereik (met 
name qua geur- of 
geluidshinder) 
 

 
Bijvoorbeeld: 

• Snackbar, cafetaria 

• Grillroom 

• Fast-food-restaurant 

• Automatiek 
 



Categorie 2C 
 
Zelfstandige horeca met 
een grootschalig bereik 
(met name qua aantal 
personen en/of qua geur- 
of geluidhinder) 
 

 
Bijvoorbeeld: 

• Café / bar 

• Groot hotel > 30 personen 

• Zaalhuur 

• Partycentrum  

Categorie 2D 
 
Zelfstandige horeca met 
het meest intensieve 
(piek-) gebruik (qua 
aantal personen en/of 
qua geur- of 
geluidshinder) 
 

 
Bijvoorbeeld: 

• Bar (-dancing) 

• Discotheek 

 
Voor de kernen Cothen en Langbroek zijn de volgende categorieën van toepassing 
 

Categorie 1 Hoofdzakelijk:  
Het bereiden of verstrekken van etenswaren voor consumptie ter 
plaatse. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: 
 
Hotel – Restaurant – Broodjeszaak – Croissanterie – Bistro – Crêperie 
– Lunchroom – Koffie-/theehuis, koffiebar, tearoom – IJssalon. 
 

Categorie 2 Hoofdzakelijk:  
Het bereiden of verstrekken van etenswaren voor consumptie ter 
plaatse en voor elders dan ter plaatse. Hieronder wordt in ieder geval 
verstaan:  
 
Traiteur – Cafetaria – Snackbar – Grillroom – Shoarma – Fast-food-
restaurant – Automatiek – Snelbuffet – Proeflokaal – Biljartcentrum – 
Zaalverhuur. 
 

Categorie 3 Hoofdzakelijk:  
Het verstrekken van dranken of het ten gehore brengen van muziek 
en gelegenheid geven tot dansen. Hieronder wordt in ieder geval 
verstaan:  
 
Discotheek – Bar-dancing – Café – Bar – Bierhuis. 

 
 
 


