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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3

 
Artikel 1 Begrippen 

1.1. plan 
het bestemmingsplan Golfbaan en hotel Hespelpad van de gemeente Dongen. 
 
1.2. bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand (nummer 
NL.IMRO.0766.00000000-7919) met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).  
 
1.3. aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en / of het bebouwen van deze gronden. 
 
1.4. aanduidinggrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
1.5. bebouwing  
een of meer gebouwen en / of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
1.6. bedrijf 
een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen van 
goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen. 
 
1.7. bestaande afstands-, hoogte-, inhouds-, en oppervlaktematen 
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde 
bij of krachtens de Woningwet. 
 
1.8. bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 
 
1.9. bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 
1.10. bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van 
een standplaats. 
 
1.11. bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 
 
1.12. bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar beho-
rende bebouwing is toegelaten. 
 
1.13. bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel. 
 
1.14. bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels be-
paalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
1.15. bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
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1.16. dakkapel 
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een 
dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de 
constructie in het dakvlak is geplaatst. 
 
1.17. evenementen 
gebeurtenissen, gericht op een groot publiek, met betrekking tot kunst, sport, ontspanning en 
cultuur, die (inclusief opbouw en afbraak) die langer duren dan 3 dagen per evenement. 
 
1.18. gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-
den omsloten ruimte vormt. 
 
1.19. horecabedrijf 
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig 
exploiteren van zaalaccommodatie en / of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf. 
 
1.20. natuurwaarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna. 
 
1.21. NEN 
door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het 
moment van vaststelling van het plan. 
 
1.22. nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstati-
ons, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzie-
ningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 
 
1.23. overkapping  
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 
 
1.24. peil 
voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van de kruin van die weg; 
in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 
aansluitende afgewerkte maaiveld. 
 
1.25. seksinrichting 
het bedrijfsmatig - of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid bie-
den tot het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen. 
 
1.26. Staat van Horeca-activiteiten 
de Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels deel uitmaakt. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1. afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceels-
grenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 
 
2.2. bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.3. breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmu-
ren. 
 
2.4. dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
 
2.5. goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot / de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel. 
 
2.6. inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en / of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
 
2.7. oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en / of het hart van de scheidingsmuren, loodrecht gepro-
jecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouw-
werk. 
 
2.8. vloeroppervlakte 
de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7

 
Artikel 3 Horeca 

3.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten,  
b. zalenverhuur, voor zover voorkomend in categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten; 
c. een verenigingsgebouw voor de golfclub die gebruik maakt van de golfbaan als bedoeld in 

artikel 4 lid 1; 
d. kinderdagopvang voor de gebruikers van de golfbaan als bedoeld in artikel 4 lid 1; 
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals een golfshop, welness- en fitnessfa-

ciliteiten, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 
 
3.2. Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
3.2.1. Gebouwen 
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringsaanduiding 

aangegeven bouwhoogte; 
c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringsaanduiding 

aangegeven goothoogte; 
d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de 

maatvoeringsaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel; indien 
geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% 
van het bouwperceel. 

 
3.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 3 m; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 

2 m. 
 
3.3. Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de onder 3.1. genoemde welness- en fitnessfaciliteiten mogen alleen worden gebruikt door 

hotelgasten; 
b. de onder 3.1. genoemde kinderdagopvang en golfshop mogen alleen worden gebruikt 

door gebruikers van de golfbaan; 
c. het gebruiken of te laten gebruiken van gronden en / of bouwwerken als seksinrichting of 

voor straatprostitutie is niet toegestaan. 
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Artikel 4 Recreatie - Dagrecreatie 

4.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor Recreatie-Dagrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor een 9-holes golfbaan 
met bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, voet- 
en fietspaden, nutsvoorzieningen en water, met inachtneming van het volgende: 
a. ter plaatse van de aanduiding "ecologische verbindingszone" zijn de gronden tevens be-

stemd voor ontwikkeling en behoud van een natte "ecologische verbindingszone" met bij-
behorende natuurwaarden, alsmede voor de waterhuishouding; 

b. een hoofdontsluiting voor auto- en langzaam verkeer is uitsluitend toegestaan ter plaatse 
van de aanduiding "ontsluiting"; 

c. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie- landschappelijke inpassing" 
zijn de gronden tevens bestemd voor een groene omzoming van de golfbaan door middel 
van opgaande beplanting;  

d. een parkeerterrein is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein". 
 
4.2. Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
4.2.1. Gebouwen 
a. op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

1. niet voor bewoning bestemde gebouwen; 
2. bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

b. bouwwerken, met uitzondering van terreinafscheidingen, mogen uitsluitend worden ge-
bouwd binnen het bouwvlak; 

c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding 
aangegeven bouwhoogte; 

d. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding 
aangegeven goothoogte; 

e. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de 
maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel. 

 
4.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van ballenvangers bedraagt ten hoogste 10 m; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 

2 m. 
 
4.3. Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. dienstwoningen zijn niet toegestaan; 
b. een verenigingsgebouw is niet toegestaan; 
c. evenementen, niet zijnde golfevenementen zijn niet toegestaan. 
 
4.4. Aanlegvergunning  
4.4.1. Aanlegverbod zonder aanlegvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de aanduidingen "ecologische verbindingszone" en 
"specifieke vorm van recreatie- landschappelijke inpassing" zonder of in afwijking van een 
schriftelijke aanlegvergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de vol-
gende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere opper-

vlakteverhardingen; 
b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, men-

gen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
d. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, 
e. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
f. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het 

verwijderen van oevervegetaties. 
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4.4.2. Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 4.4.1. is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
 
4.4.3. Voorwaarde voor een aanlegvergunning 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 4.4.1. zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de natuurwaarden of landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aange-
tast. 
 
 



Bestemmingsregels  10 
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 191464.007919.60 

 

 
Artikel 5 Verkeer 
 

5.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, 

voet- en fietspaden; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, 

groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen en water. 
 
5.2. Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden ge-

bouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 
2 m.  
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Artikel 6 Leiding - Riool 

6.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor Leiding-Riool aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar geldende be-
stemming(en) - tevens bestemd voor rioolhoofdtransportleidingen.  
 
6.2. Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 
hoogste 2 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met in-
achtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of ver-
andering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of 
onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

 
6.3. Ontheffing van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid 6.2 onder b, indien de bij de 
betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de 
leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Hiertoe wordt advies in-
gewonnen van de desbetreffende leidingbeheerder. 
 
6.4. Aanlegvergunning 
6.4.1. Aanlegverbod zonder aanlegvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding-Riool zonder of in afwijking 
van een schriftelijke aanlegvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardin-

gen; 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aan-

gegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 30 cm, waartoe worden gerekend afgra-

ven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van 
drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 
 
6.4.2. Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 6.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor ontheffing is verleend, zo-

als in lid 6.3 bedoeld; 
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
 
6.4.3. Voorwaarden voor een aanlegvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Hiertoe wordt advies ingewonnen van 
de desbetreffende leidingbeheerder. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 13

 
Artikel 7 Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uit-
voering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouw-
plannen buiten beschouwing. 
 
 
 
Artikel 8 Algemene bouwregels 

8.1. Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidinggrenzen, 
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, entreeportalen, veranda"s en afdaken, mits de overschrijding ten 
hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m be-
draagt; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 
1,5 m bedraagt.  
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Artikel 9 Algemene ontheffingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds ontheffing kan 
worden verleend - ontheffing verlenen van de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% wor-
den vergroot. 

c. Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden 
en bouwwerken. 

 
 
 
Artikel 10 Algemene wijzigingsregels 

10.1. Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks nood-
zakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen 
echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden 
vergroot. 
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Artikel 11 Algemene procedureregels 

11.1. Procedure bij toepassing wijzigingsbevoegdheid  
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of een uitwerkingsplicht ingevolge dit plan, is de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. 
 
11.2. Procedure bij toepassing ontheffingsbevoegdheid 
Bij toepassing van een ontheffingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, 
dienen de navolgende procedureregels in acht te worden genomen: 
a. het ontwerpbesluit tot ontheffing ligt met bijbehorende stukken gedurende twee weken ter 

inzage; 
b. burgemeester en wethouders maken deze terinzagelegging tevoren in één of meer dag-, 

nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede op de ge-
bruikelijke wijze bekend; 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen 
van zienswijzen; 

d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en 
wethouders schriftelijk en mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerp-
besluit. 

 
 
 
Artikel 12 Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 17

 
Artikel 13 Overgangsrecht 

13.1. Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt 
van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veran-

derd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. eenmalig kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in dit lid onder a voor het ver-
groten van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in dit lid onder a, met maximaal 
10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan. 

 
13.2. Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te her-
vatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voor-
heen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat 
plan. 

 
 
 
Artikel 14 Strafregel 

Overtreding van het bepaalde in: 
- artikel 4.4.1; 
- artikel 6.4.1; 
is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten. 
 
 
 
Artikel 15 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam "Regels van het bestemmingsplan Golfbaan 
en hotel Hespelpad". 
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Bijlage 1. Staat van Horeca-activiteiten 1

 
Categorie I "lichte horeca" 
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en "s avonds behoeven te zijn geopend (vooral ver-
strekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonen-
den veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 
 
1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

- automatiek; 
- broodjeszaak; 
- cafetaria; 
- croissanterie; 
- koffiebar; 
- lunchroom; 
- ijssalon; 
- snackbar; 
- tearoom; 
- traiteur. 

 
1b. Overige lichte horeca 

- bistro; 
- restaurant (zonder bezorg- en / of afhaalservice); 
- hotel. 

 
1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

- bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 
250 m²; 

- restaurant met bezorg- en / of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives). 
 

Categorie 2 "middelzware horeca" 
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aan-
zienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 
- bar; 
- bierhuis; 
- biljartcentrum; 
- café; 
- proeflokaal; 
- shoarma / grillroom; 
- zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevene-

menten). 
 

Categorie 3 "zware horeca" 
Bedrijven die voor een goed functioneren ook "s nachts geopend zijn en die tevens een groot 
aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen 
brengen: 
- dancing; 
- discotheek; 
- nachtclub; 
- partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen). 
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