
 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST 

 

 

 

 

  



Pondera Consult 

 
 

2 

 

714123 | MER Windpark Harinvliet GO  

22 juni 2016 | Bijlage 1 

Alternatieven 

Mogelijkheden om redelijkerwijs de doelstelling(en) te realiseren. De Wet milieubeheer schrijft 

voor, dat in een MER alleen alternatieven moeten worden beschouwd, die redelijkerwijs in de 

besluitvorming een rol kunnen spelen.  

 

Ashoogte 

De hoogte van de rotoras, waaraan de rotorbladen van de windturbine zijn bevestigd, ten 

opzichte van het maaiveld. 

 

Autonome ontwikkeling 

Veranderingen, die zich in het milieu zullen voltrekken als noch de voorgenomen activiteit, noch 

een van de varianten worden gerealiseerd.  

 

Bevoegd gezag 

In het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening: één of 

meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over het initiatief een besluit te nemen waarvoor 

het Milieueffectrapport wordt opgesteld. 

 

Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie voor de m.e.r.) 

Commissie van onafhankelijke deskundigen die het bevoegd gezag adviseert over de gewenste 

inhoud van het milieueffectrapport en in een latere fase in het toetsingsadvies over de kwaliteit 

van het milieueffectrapport. 

 

Contour 

Een visuele lijnweergave op kaart die een gebied aangeeft waarbinnen een effect een bepaalde 

waarde heeft. Voor geluid geeft dit de maximale grens van een gebeid aan waarbinnen een 

bepaalde geluidbelastingwaarde aanwezig kan zijn.  

 

Cumulatieve effecten 

Optelling van effecten binnen hetzelfde milieuonderwerp.  

 

Effectafstand 

Een effectafstand beschrijft de maximale afstanden tot waar een effect waarneembaar kan zijn. 

Voor elk individueel te beschrijven effect kan een andere effectafstand gelden. Zo is de 

maximale effectafstand bij slagschaduw bepaald op 12x de rotordiameter en is de maximale 

effectafstand van een ontploffing van een buisleiding de afstand tot waar er bij ontploffing een 

kans van 1% op overlijden is van een aldaar aanwezige persoon.  

 

Initiatiefnemer 

Degene die een m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen. 

 

Invloedsgebied of invloedszone 

Zone of gebied waarbinnen een bepaalde invloed kan optreden. Vaak is het optredende effect 

buiten dit het gebied niet meer aanwezig. 
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Mitigatie 

Het verminderen of voorkomen van nadelige effecten (op het milieu) door het treffen van 

bepaalde maatregelen. 

 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) 

De procedure van milieueffectrapportage; een hulpmiddel bij de besluitvorming, dat bestaat uit 

het maken, beoordelen en gebruiken van een milieueffectrapport en het evalueren achteraf van 

de gevolgen voor het milieu van de uitvoering van de activiteit waarvoor een milieueffectrapport 

is opgesteld. 

 

MER 

Milieueffectrapport. Een openbaar document waarin van een voorgenomen activiteit van 

redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven of varianten de te verwachten gevolgen 

voor het milieu in hun onderlinge samenhang op systematische en zo objectief mogelijke wijze 

worden beschreven. 

 

MW 

Megawatt = 1.000 kilowatt = 1.000 kW. kW is een eenheid van elektrisch vermogen. 

 

MWh 

Megawattuur = 1.000 kilowattuur = 1.000 kWh. kWh is een eenheid van elektrische energie. 

 

Notitie R&D 

Dit staat voor ‘notitie reikwijdte en detailniveau’. Deze notitie wordt vastgesteld op basis van de 

conceptnotitie reikwijdte en detailniveau en de daarop ontvangen zienswijzen, reacties en 

adviezen. Inhoudelijk geeft de notitie reikwijdte en detailniveau aan wat (reikwijdte) en met 

welke diepgang (detailniveau) onderzocht en beschreven dient te worden in het 

milieueffectrapport (het MER).  

 

Nulalternatief 

Zie referentiesituatie. 

 

Plaatsgebonden Risico 

Het plaatsgebonden risico is de kans op overlijden op een bepaalde vierkante meter voor een 

persoon waarbij uitgegaan wordt van continue aanwezigheid van een persoon op één vierkante 

meter. Het is als ware het risico dat iemand ondervind als hij 365 dagen per jaar voor 24 uur per 

dag op dezelfde plek blijft staan.  

 

Plangebied 

Het gebied, waarbinnen het voorgenomen plan of een van de alternatieven kan worden 

gerealiseerd.  

 

PlanMER 

Een planMER is het rapport dat is vereist voor plannen waarin de locatie voor een activiteit met 

potentieel aanzienlijke milieueffecten, zoals een windpark, wordt aangewezen, of als voor dit 

plan een zogenaamde Passende Beoordeling dient te worden opgesteld, waarin de effecten op 

een Natura 2000-gebied in beeld worden gebracht. 
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ProjectMER 

Het projectMER is het rapport dat betrekking heeft op de milieueffecten van de concrete 

uitwerking van het plan. Voor een windpark betreft een concrete uitwerking het bepalen van de 

posities van de windturbines. De effecten van een dergelijk opstelling, en van 

opstellingsvarianten worden door middel van onderzoek in detail bepaald en afgezet tegen de 

geldende milieueisen, waarbij beoordeeld wordt of aan deze eisen kan worden voldaan. 

 

Referentiesituatie 

De situatie waartegen de effecten van het initiatief worden afgewogen. Dit bestaat uit de huidige 

situatie zonder initiatief inclusief de autonome ontwikkelingen (zie autonome ontwikkelingen). 

Dit wordt ook vaak het nulalternatief genoemd. 

 

Rotordiameter 

De diameter van de denkbeeldige cirkel die door de rotorbladen (wieken) van de windturbine 

worden bestreken. 

 

Tiphoogte 

Maat die voor windturbines wordt gebruikt om de maximale hoogte vanaf de grond aan te geven 

wanneer een rotorblad verticaal staat. De tiphoogte is gelijk aan de ashoogte + halve 

rotordiameter. 

 

Toetsafstand 

Een afstand die gehanteerd wordt die de grens van een bepaalde zone aangeeft. Zo is er voor 

buisleidingen een toetsafstand die aangeeft op welke afstand de additionele risico’s van 

windturbines verwaarloosbaar kunnen worden geacht. Toetsafstanden worden veelal gebruikt 

om vooraf aan uitgebreide berekeningen al conclusies te kunnen trekken over de maximale 

hoogte van effecten. Toetsafstanden worden tevens vaak in overleg met derden of in 

handboeken en richtlijnen vastgesteld.  

 

Werpafstanden 

Een ‘werpafstand’ beschrijft de afstand tot waar een rotorblad geworpen kan worden. Dit wordt 

opgedeeld in een aantal separate termen. De ‘generieke’ werpafstand beschrijft een worst-case 

ingeschatte afstand waarbij alle windturbines aan kunnen voldoen. Een ‘specifieke werpafstand’ 

betekend een werpafstand die specifiek berekend is aan de hand van de eigenschappen van 

een specifieke windturbinetype. De ‘nominale werpafstand’ beschrijft de werpafstand die zou 

kunnen optreden als op het moment van het behalen van het nominale toerental (op maximaal 

vermogen) een wiek afbreekt. De ‘werpafstand bij overtoeren’ beschrijft een scenario waarbij 

bladworp optreedt op het moment dat de windturbine in overtoeren zou zijn geraakt. In het 

Handboek risicozonering windturbines is deze situatie gedefinieerd als een toerensnelheid van 

2x het nominale toerental. Enkele van deze beschrijvingen zijn ook te combineren. Zo bestaat 

er ook een ‘generieke werpafstand bij overtoeren’ of een ‘specifieke werpafstand bij nominaal 

toerental’. 


