
Bijlage 1  Begripsbepalingen

plan: het bestemmingsplan “Amstelwijck 2020" met identificatienummer  
NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-2001 van de gemeente Dordrecht.

Verder in alfabetsiche volgorde:

archeologisch deskundige: een door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of 
onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van archeologie.

archeologische waarde: de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de 
studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit 
oude tijden.

aanduiding: een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

aan huis verbonden beroep: een dienstverlenend beroep, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij 
de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

atelier: de werkruimte van een kunstenaar.

afvalinzamelvoorziening: geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouwwerken/voorzieningen ten 
behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval, glas en dergelijke.

bebouwing: één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

bebouwingspercentage: een verbeelde of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft 
van het deel van het bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd.

bed en breakfast: het op kleinschalige wijze tegen betaling verstrekken van kortstondig toeristisch 
nachtverblijf in een woning door de bewoner van de woning.

bedrijf: een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, 
opslaan, installeren en/of herstellen van goederen.

belhuis en internetcafe: een inrichting waarvan de bedrijfsvoering onder welke benaming dan ook is 
gericht op het tegen betaling bieden van gelegenheid tot elektronische berichtenuitwisseling in de vorm 
van telefonie of door middel van toegang tot het internet.

beperkt kwetsbaar object:

a. 1°. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens, alle voor zover zij niet behoren tot 
een risicovolle inrichting en met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of 
woonwagens per hectare, en 
2°. bedrijfswoningen voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting;

b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet 
behoren tot een risicovolle inrichting;

c. hotels en restaurants, voorzover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij 
niet behoren tot een risicovolle inrichting; 

d. winkels, voorzover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet behoren tot 
een risicovolle inrichting; 

e. sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
f. kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zij niet 

onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting; 
g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder het begrip kwetsbaar object vallen en voor zover zij niet 

behoren tot een risicovolle inrichting; 
h. objecten die met de onder a. tot en met e. en g. genoemde objecten gelijkgesteld kunnen worden 

uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal 
personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een 
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ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en
i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een 

gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke 
stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat 
ongeval; 

beperkt zelfredzame personen: hiervan is sprake bij de volgende functies: gezondheids- en 
zorgfuncties, opvang- en onderwijsfuncties voor kinderen tot en met 12 jaar;

bestaand (in relatie tot bebouwing): bebouwing aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan.

bestaand (in relatie tot gebruik): gebruik dat bestaat ten tijde van het in werking treden van het 
bestemmingsplan.

bestemmingsgrens: de grens van een bestemmingsvlak.

bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen.

bestemmingsvlak: een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk.

bouwgrens: de grens van een bouwvlak.

bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten.

bouwperceelgrens: de grens van een bouwperceel.

bouwrijp maken : de volgende werken en werkzaamheden gericht om het geschikt maken van gronden 
om te bouwen: 

a. het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en ondergrondse obstakels;
b. het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein;
c. het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken;
d. het dempen van sloten en watergangen; 
e. het treffen van grondwaterregulerende maatregelen;
f. het afvoeren van grondwater; 
g. het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen;
h. het aanleggen van bouwwegen; 
i. het aanleggen en inrichten van bouwpercelen;
j. overige voorkomende werkzaamheden.

bouwvlak: een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

bouwwerk: een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden.

bijgebouw: een gebouw dat zowel in bouwkundig, als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan een 
op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op 
hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of 
ander bouwwerk, met een dak.

detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden -hieronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen- aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending, anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering 
van een afhaalwinkel/-centrum.

dienstverlening: dienstverlening door een bedrijf of instelling dat in hoofdzaak een winkelkarakter heeft 
en daarbinnen passende diensten verleent gericht op het publiek, zoals stomerijen, wasserettes, 
kappers, makelaars, videotheken, banken, reis- en uitzendbureaus e.d. Onder dienstverlening worden 
belhuizen en internetcafé's niet begrepen.

2  Regels (ontwerp)
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ecologisch deskundige: een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij 
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van 
soort specifieke ecologie.

evenement: evenementen en grootschalige evenementen als bedoeld in afdeling 7 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening.

gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt.

geluidgevoelige functies in de zin van de Wet geluidhinder: hieronder worden verstaan: woningen, 
onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen dan de 
genoemde (t.w. verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en 
medische kleuterdagverblijven), alsmede de terreinen die behoren bij de andere 
gezondheidszorggebouwen, voor zover deze bestemd zijn of worden gebruikt voor de in die gebouwen 
verleende zorg, alsmede woonwagenstandplaatsen.

NB: Delen van een onderwijsgebouw die niet zijn bestemd voor geluidgevoelige onderwijsactiviteiten, 
maken voor de toepassing van de Wet geluidhinder geen deel uit van een onderwijsgebouw.

geluidzone: geluidzone als bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder.

geluidzone - industrie: Een in het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een industrieterrein 
waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van dat industrieterrein niet meer mag bedragen dan 50 
dB(A).

gezoneerd industrieterrein:  Een industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

groepsrisico: cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als 
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon 
voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is;

kwetsbaar object:

a. woningen, niet zijnde:
1. verspreid liggende woningen met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare en 

voor zover die woningen niet behoren tot een risicovolle inrichting;
2. bedrijfswoningen; 

b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 
minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, waartoe in ieder geval behoren: 
1. (psychiatrische) ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
2. scholen;
3. sociale werkplaatsen, of;
4. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c. gebouwen waarin meestal grote aantallen personen (> 50 pers.) gedurende een groot gedeelte van 
de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: 
1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m² per object, 

voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting of;
2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto 

vloeroppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt, voor zover zij niet behoren tot een risicovolle 
inrichting, en winkels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m² per winkel, voor 
zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd 
en voor zover zij niet behoren tot een risicovolle inrichting;

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen 
gedurende meerdere aaneengesloten dagen, voor zover zij niet behoren tot een risicovolle 
inrichting; 

hoofdgebouw: gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel 
aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

horeca: het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of spijzen, voor gebruik ter plaatse en/of 
nachtverblijf; onder horeca wordt mede verstaan een afhaalwinkel/-centrum. In deze regels zijn de 
hierna te noemen klassen/categorieën van bedrijven te onderscheiden:

Regels (ontwerp)  3
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Horeca 1: een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag en in de avond verstrekken van 
dranken en etenswaren en/of het bieden van nachtverblijf, zoals een café, een restaurant, een 
croissanterie, een snackbar, een koffiehuis, een hotel.

Horeca 2: een horecabedrijf dat voor het goed functioneren ook ’s nachts geopend moet zijn en dat 
tevens een groot aantal bezoekers aantrekt, zoals een discotheek, dancing, nachtclub. 
huisvesting in verband met mantelzorg: huisvesting in of bij een woning van één huishouden van 
maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een 
bewoner van de woning. 

maatschappelijke voorzieningen: educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, 
levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening.

mantelzorg: Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 
geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks 
voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van 
huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, 
wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden 
aangetoond.

omgevingstafel: een door de gemeente georganiseerd overleg met als doel te komen tot een integrale  
ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning.

peil: voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die 
weg ter plaatse van de hoofdtoegang; voor bouwwerken die op of boven water worden gebouwd: de 
waterlijn; in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van afgewerkte maaiveld ter plaatse van het te 
bouwen bouwwerk.

plaatsgebonden risico: risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat 
een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof 
of bestrijdingsmiddel is betrokken;

PR 10-6 contour: op deze plaatsgebonden risicocontour is de kans 1 op de 1.000.000 per jaar dat een 
persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt 
als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval op die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, 
gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel is betrokken;

seksinrichting: een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte (hieronder wordt mede begrepen een 
voer- of vaartuig), waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen 
worden verricht, of vertoningen van pornografische aard plaatsvinden; onder seksinrichting wordt in 
ieder geval verstaan: een (raam-)prostitutiebedrijf (waaronder begrepen een seksclub), een privéhuis, 
een erotische massagesalon, een seksbioscoop als dan niet in combinatie met elkaar.

straatmeubilair: bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals: 
verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken; telefooncellen, abri's, 
kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame; kleinschalige bouwwerken ten 
behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van 
telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen; afvalinzamelvoorzieningen.

vrij beroep: een beroep uitgeoefend op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, 
ontwerp-technisch of hiermee gelijk te stellen gebied.

woonrijp maken: werken en werkzaamheden ten behoeve van het (her)inrichten van de openbare 
ruimte:

het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een open verharding als asfalt, met 
bijbehorende (verkeers- en verkeersregulerende) voorzieningen; 
het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen;
het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, sierende elementen en 
afrastering in de openbare ruimte;
het aanleggen van groenvoorzieningen; 
het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen. 

wonen: het houden van verblijf, het huren en tevens (laten) bewonen van onzelfstandige woonruimte of 

4  Regels (ontwerp)
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het gehuisvest zijn in een huis/woning, evenwel met uitzondering van woonvormen met een 
maatschappelijk karakter met intensieve begeleiding, met dien verstande dat bewoning in onzelfstandige 
woonruimte in een pand beperkt is en blijft tot maximaal vier personen.

zeer kwetsbare gebouwen: gebouwen als bedoeld in bijlage VI van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Regels (ontwerp)  5
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