Bijlage behorende bij artikel 7: Overzicht
bedrijfscategoriën die in aanmerking komen voor
een bedrijfsvergunning voor de binnenstad
Rode lijst: komen niet in aanmerking voor een vergunning
Argumentatie: prima inplanbaar – gebruik de laad- en lostijden

Categorie

Voorbeeld

Drankenverstrekking

Caféhouder

Detailhandel in winkelverkoopvestiging

Detailhandel in lederwaren

Industrie

Pottenbakkerij

Bloemen en planten

Bloemist

Welzijnszorg

Soos

Bedrijf-, werkgevers-, werknemers-, en
beroepsorganisaties

Belangenvereniging

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige
ideële organisaties e.d. (hobbyclubs)

Kerkgenootschap

Kunst (breed)

Museum

Amusement en recreatie (geen sport)

Evenementhal

Sport

Kanovereniging

Vervoer en dienstverlening t.b.v. vervoer

Fietsenstalling

Reisorganisaties en –bemiddeling;
informatieverstrekkingop het gebied van toerisme

Reisorganisatie

Verhuur

Videotheek

Gezondheidszorg zonder spoed

Fysiotherapie, psycholoog,
haptonoom, diëtiste

Computerservice en informatietechnologie bureaus e.d.
zonder spoedeisend karakter

Ponsbureaus en data-entry

Deurwaarderkantoren

Deurwaarder

Notariskantoren

Notaris

Secretariaat- en vertaalwerk

Vertaler

Verhuur van handel in onroerend goed

Projectontwikkelaar

Openbaar bestuur

Overheidsbestuur

Dienstverlening

Kapper

Drankenhandel

Slijterij

Oranje lijst: Verstrekken bedrijfsvergunning beperkt
Argumentatie: zijn gebonden aan gewone werktijden

Categorie

Voorbeeld

Financiële instellingen, verzekeringswezen,
pensioenfondsen en activiteiten t.b.v. of verwant aan
financiële instellingen

Bank, buitendienstmedewerker

Kredietinformatie en incassobureau

Kredietinformatiebureau;
buitendienstmedewerker

Rechtskundige adviesbureaus

Jurist

Onderwijs en kinderopvang

Buitenschoolse opvang

Accounts, boekhoudbureaus, belastingsconsulenten
en administratiekantoren

Boekhoudbureau

Economisch onderzoeks- advies en public
relationsbureau

PR-medewerker

Reclamebureaus

Reclame diensten

Technische handelsondernemingen

Buitendienstmedewerkers

Verhuur van en handel in onroerend goed

Projectontwikkelaar

Speur en opsporing

Detective

Architecten, ingenieurs en overige technische ontwerp, teken- en adviesbureaus, interieur en
modeontwerpers e.d.

Architect, woninginrichting,
eigenaar winkel bruidsmode

Overige zakelijke dienstverlening

Glazenwasser

Makelaarskantoor

Makelaar

Advocatenkantoor

Advocaat

Computerservice en informatietechnologie Bureaus
e.d. met een spoedeisend karakter

Reparatie computers en klokken

Beëdigd taxateurs

Schadeverzekering, OZB

Uitzendbureaus, uitleenbureaus, re-integratiebureau ,
wervingbureaus

Uitzendbureaus,

Groene lijst: Verstrekken bedrijfsvergunning volledig
Argumentatie: auto onder handbereik is altijd nodig

Categorie

Voorbeeld

Bedrijven met hoofdactiviteit catering op afroep
(aantoonbaar)

Catering (min. 10 x per maand)
en maaltijdbezorging

Spoedeisende serviceverlening vanuit detailhandel in
winkel of verkoopvestiging

Apotheker, koerier

Uitgeverij, drukkerij en reproductie van opgenomen media
met een dagelijkse deadline

Uitgever

Actuele media met een dagelijkse deadline

Persbureau, fotograaf

Handel in, reparaties van, verhuur van, * ) keuring van
een rijschool van auto’s, motorfietsen en
transportmiddelen

Detailhandel in auto’s *)

Gezondheidszorg met spoed

Huisarts, verloskundige

Bakkerij

Bakkerij met uitleverservice
(geen nevenvestigingen)

