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Bijlage   A Begrippen en afkortingen 

Anorganisch materiaal Niet levende materie. 

Antropogeen Veroorzaakt door menselijk handelen. 

Autonome ontwikkeling 

 

Ontwikkelingen in het plangebied die plaatsvinden 

wanneer de 

voorgenomen activiteit niet gerealiseerd wordt. 

Bbk Besluit bodemkwaliteit 

Beunkuub Maatvoering die het aantal m3 gebaggerd, verspreid 

en gewonnen materiaal beschrijft zoals dat in de 

beun (laadruimte) van een schip gemeten wordt. 

Doordat het materiaal is opgebaggerd heeft het een 

lossere structuur en lagere dichtheid wanneer het in 

de beun terecht komt.  

Bevoegd gezag Één of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn 

om over de activiteit van de initiatiefnemer het 

besluit te nemen.  

Basisalternatief Alternatief uit het MER van 2009. 

Bevoegd gezag 

 

Één of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn 

om over de activiteit van de initiatiefnemer het 

besluit te nemen. 

Bkmw Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 

Bulkschepen (bulkcarriers) Schepen die goederen vervoeren die in grote hoe-

veelheden worden vervoerd, zoals kolen, erts en 

grind. 

Car carrier Schip dat auto’s vervoert. 

Commissie voor de m.e.r. 

 

Onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag 

adviseert over richtlijnen voor de inhoud van het 

MER en de beoordeling van de kwaliteit van het 

MER. 

Compenserende maatregel Maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van 

milieuschade op de ene plaats vervangende waar-

den elders worden gecreëerd. 

Contour  

 

Een lijn getrokken door een aantal punten van ge-

lijke (geluid)belasting. Door contouren te bereke-

nen is het mogelijk het gebied vast te stellen dat 

een bepaalde (geluid)belasting ondervindt. 

Cutter Een baggervaartuig dat door middel van krachtige 

pompen zand en andere materiaal van de zeebo-

dem kan opzuigen. 

Dieplepel Een graafmachine die vanaf een ponton baggerma-

teriaal opgraaft. 

Ecologie  Wetenschap die de relaties tussen organismen en 

hun omgeving (milieu) bestudeert. 

Eems-Dollard verdrag 

 

 

Hierin is vastgelegd dat partijen in dit gebied in de 

geest van goede nabuurschap zullen samenwerken, 

teneinde een verbinding van hun havens met de 

zee te waarborgen die aan de zich wijzigende eisen 
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voldoet. 

EKR Ecologisch Kwaliteitsratio 

Estuarium Een verbrede, veelal trechtervormige riviermon-

ding, waar zoet rivierwater en zout zeewater ver-

mengd worden en zodoende brak water ontstaat, 

en waar getijverschil waarneembaar is. 

Externe veiligheid 

 

Het risico dat mensen op en rond de vaarweg lopen 

door een ongeval van het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over die vaarweg. 

Flora- en faunawet Wet die de bescherming van in het wild levende 

planten en dieren regelt. 

GCN Grootschalig Concentratiekaarten Nederland 

Groepsrisico (GR) De kans per jaar per kilometer transportroute dat 

een groep personen van 10 of meer personen in de 

omgeving van de transportroute in één keer het 

(dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval op die 

transportroute. 

Groningen Seaports (GSP) Organisatie die het beheer voert over twee zeeha-

vens in de Nederlandse provincie Groningen: de 

haven van Delfzijl en de Eemshaven, met de aan-

grenzende industriegebieden. 

Habitatrichtlijn   

 

Europese richtlijn die de bescherming van bedreig-

de natuurtypen (habitats) en in het wild levende 

soorten planten en dieren, die op Europees niveau 

van belang zijn, regelt. 

Hydromorfologie Vakgebied dat zich bezighoudt met de vormen die 

in het landschap die door water zijn ontstaan. 

Incidentele ligplaats Plaats in een vaarweg waar schepen voor anker 

kunnen in het geval van stremmingen of incidenten. 

Initiatiefnemer Rechtspersoon die de m.e.r.-plichtige activiteit wil 

ondernemen. 

In situkuubs Maat die het aantal m3 te baggeren materiaal om-

schrijft. Het in situ volume vormt de basis voor de 

aanduiding van de omvang van een werk en het 

uitgangspunt voor het vaststellen van de benodigde 

productiecapaciteit van het baggermaterieel bij een 

gegeven uitvoeringsperiode. 

Instandhoudingsdoelen Doelen, vastgesteld voor een speciale bescher-

mingszone van de 

Vogel- of Habitatrichtlijn, om een soort, habitat of 

ecosysteem 

duurzaam te kunnen laten voortbestaan.  

Intergetijdegebied Het gebied dat onderloopt bij hoog water en droog 

komt te liggen bij laag water. 

Jack-ups Schepen met uitschuifbare poten, waarmee ze op 

de zeebodem kunnen staan wanneer ze de windtur-

bines op zee plaatsen. 

JAMP Joint Assessment and Monitoring Programme. 

Kaderrichtlijn Water (KRW) Europese richtlijn bedoeld om de waterkwaliteit te 

verhogen. 
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Kaderrichtlijn Mariene Strate-

gie (KRM) 

Europese richtlijn bedoeld om een goede milieutoe-

stand in de mariene wateren van Europa te berei-

ken of te behouden. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 

Kustzone De kustzone beslaat de hele Nederlandse kust-

strook, tot waar de zee 20 meter diep is. Het is een 

gebied van eb en vloed en een sterke getijden-

stroom. 

LNG Liquid/Liquefied Natural Gas (vloeibaar aardgas). 

m.e.r. 

 

Milieueffectrapportage. Met kleine letters wordt de 

in de wet voorgeschreven procedure aangeduid, die 

bestaat uit het maken van de Startnotitie, inspraak, 

richtlijnen, adviezen, Milieueffectrapport, het be-

oordelen en gebruiken van het Milieueffectrapport 

in de besluitvorming en de evaluatie. 

Maatgevende schepen Zie Panamax-schip. 

Maatschappelijke Kosten-

batenanalyse (KBA) 

 

Een analyse van voor- en nadelen (kosten en ba-

ten) die alle partijen in de nationale samenleving 

ondervinden van de uitvoering van een project. De 

kosten-batenanalyse is een instrument om het eco-

nomische rendement van een project(alternatief) te 

bepalen. 

Meerjarenprogramma Infra-

structuur Ruimte en 

Transport (MIRT) 

Gaat over de financiële investeringen in deze inte-

grale gezamenlijke oplossingen (programma’s en 

projecten). 

Meest milieuvriendelijke al-

ternatief (MMA) 

Alternatief waarbij de best bestaande mogelijkhe-

den ter bescherming van het milieu is toegepast. 

MER 

 

Milieueffectrapport. Met de hoofdletters MER wordt 

het document aangeduid waarin de milieugevolgen 

van een voorgenomen activiteit en een aantal al-

ternatieven daarvoor systematisch en objectief 

staan beschreven. 

Mitigerende maatregel Maatregel ter beperking van een (negatief) milieu-

effect. 

MTR Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau. 

Multimodale knooppunten Plaatsen waar verschillende vervoersmiddelen sa-

menkomen en waar goederen of mensen kunnen 

wisselen van vervoersmiddel. In dat geval kan ge-

dacht worden aan overslaghavens. 

MWTL Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des 

Lands 

Natuurbeschermingswet 1998 De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de be-

scherming van gebieden die in het kader van de 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd 

moeten worden. 

Netto Contante Waarde 

(NCW) 

De NCW-berekening geeft inzicht of een bepaalde 

investering rendabel is. 

NO2 Stikstofdioxide. 

Nautische veiligheid Veiligheid van scheepvaartverkeer. 

Ontwerp-tracébesluit Voorstel voor het Tracébesluit. Staat open voor 
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inspraak en adviezen door deskundigen. 

Organisch materiaal Levende materie. 

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstof 

Panamax-schip Type schip waarvan de afmetingen zijn afgestemd 

op de afmetingen van de sluizen van het Panama 

kanaal (diepgang NAP -14 m, lengte van 245 m en 

breedte van 32,2 m). 

Plaatsgebonden Risico (PR) De kans per jaar dat een persoon die permanent en 

onbeschermd zou verblijven in de directe omgeving 

van een inrichting of transportroute, overlijdt als 

gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen in 

die inrichting of op die route. 

PM10 Particulate matter; fijn stof deeltjes met een door-

snede van 10 µm. 

PM2,5 Particulate matter; fijn stof deeltjes met een door-

snede van 2,5 µm 

PCB Polychloorbifenyl 

Prielen Kleine, ondiepe stroompjes waarin het zeewater 

heel rustig beweegt. 

Qmax Type schip voor het transport van LNG waarvan de 

afmetingen zijn afgestemd op de afmetingen van de 

LNG-terminals in Qatar. 

Raad van State De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de 

regering over wetgeving en bestuur, en hoogste 

algemene bestuursrechter van het land.  

Rbl Regeling beoordeling luchtkwaliteit 

Richtlijnen Voor het project geldende, inhoudelijke eisen waar-

aan het MER moet voldoen; deze hebben onder 

andere betrekking op de te beschrijven alternatie-

ven en (milieu)effecten; ze worden opgesteld door 

het Bevoegd gezag. 

Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed 

Rijksdienst met als doel monumentale, archeolo-

gische of cultuurlandschappelijke waarden van na-

tionaal of internationaal belang te beschermen en 

te behouden. 

Saliniteit Zoutgehalte van water. 

Sediment Bezinksel dat meegevoerd en afgezet wordt door 

stromend water. 

Sleephopper Type baggerschip dat door middel van grote sterke 

pompen en motoren, zand, klei, slib en zelfs grind 

van de waterbodem kan zuigen. 

Startnotitie 

 

 

 

 

Squat 

Startpunt van een m.e.r.-procedure. In dit docu-

ment maakt de initiatiefnemer zijn voornemen be-

kend. In de Startnotitie staat ook welke milieueffec-

ten er onderzocht gaan worden in het Milieueffect-

rapport (MER). 

Inzinking en vertrimming van een varend schip 

door hydrodynamische effecten. Door squat effec-

ten wordt de kielspeling van het varend schip klei-

ner en daardoor de benodigde diepte van de vaar-

weg groter. 
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TBT Tributyltin, een organotinverbinding. 

TFT Trifenyltin, een organotinverbinding. 

Tracébesluit (TB) 

 

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu 

ten aanzien van de aanleg of aanpassing van een 

hoofd-, vaar- of spoorweg. 

Tracéwet Regels voor de besluitvorming met betrekking tot 

de aanleg of wijziging van hoofdwegen, van lande-

lijke railwegen en van hoofdvaarwegen. 

TSS Traffic Separation System 

Voorkeursalternatief (VKA) Alternatief dat, van de in het MER beschreven en 

beoordeelde alternatieven (of een combinatie daar-

van), de voorkeur heeft van de initiatiefnemer. 

Verkeersmanagementsysteem Systeem van regels en geboden die het scheep-

vaartverkeer op de vaarweg in goede banen moet 

leiden. 

Verspreidingslocaties Plaatsen waar baggermateriaal verspreid wordt. 

Vogelrichtlijn Europese Richtlijn die de bescherming van in het 

wild levende vogels in Europa en hun leefgebieden 

regelt. 

Waterkwaliteit De chemische en biologische kwaliteit van water.  

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewater 

Wvz Wet verontreiniging zeewater 

ZBT Zoute Bagger Toets. 
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