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BEGRIPPEN 

Alternatief 
Mogelijkheid om met de voorgenomen activiteit (in aanvaardbare mate) tege
moet te komen aan de doelstelling(en). De Wet milieubeheer schrijft voor, dat 
in een MER alleen alternatieven moeten worden beschouwd, die redelijkerwijs 
in de besluitvorming een rol kunnen spelen. De richtlijnen geven mede richting 
aan dat begrip "redelijkerwijs". 

Autonome ontwikkeling 
De ontwikkeling die in de toekomst optreedt als er geen ingreep plaatsvindt. 

Bestemmingsplan 
Gemeentelijk plan waarin het gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van 
gronden en de aanleg van allerlei andere werken en werkzaamheden wordt ge
regeld. 

Bevoegd gezag 
Overheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen over de voorgenomen 
activiteit van de initiatiefnemer. 

Casuïstiek 
Beschrijving van belangrijke, merkwaardige of zeldzame waarnemingen of ziek
tegevallen. 

Compensa tie beginsel 
Het principe dat bij een aantasting (kwantitatief of kwalitatief) van waardevolle 
natuurgebieden of landschappen mitigerende en/of compenserende maatregelen 
moeten worden genomen. 

Compenserende maatregel 
Het vergoeden van schade aan natuur en landschap die is ontstaan door een 
ingreep. Dit kan zowel financieel als fysiek door het treffen van positieve maat
regelen voor natuur en landschap in het gebied rond die ingreep of elders. 

Ecologische hoofdstructuur 
Het door de overheid nagestreefde en in beleidsnota's vastgelegde landelijke 
netwerk van natuurgebieden en verbindingszones daartussen. 

Fauna 
Diersoorten die in een gebied voorkomen. 

Flora 
Plantensoorten die in een gebied voorkomen. 

Freatisch grondwater 
Het verzadigde deel van het grondwater 
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Initiatiefnemer 
Een natuurlijk persoon, dan wel privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon (een 
particulier, bedrijf, instelling of overheidsorgaan) die een bepaalde activiteit wil 
(doen) ondernemen en daarover een besluit vraagt. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Het alternatief waarbij de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van 
het milieu worden toegepast/gecombineerd. 

M.e.r. 
De wettelijk geregelde procedure van milieu-effectrapportage; een hulpmiddel 
bij de besluitvorming, dat bestaat uit het maken, beoordelen en gebruiken van 
een milieu-effectrapport en het evalueren achteraf van de gevolgen voor het 
milieu van de uitvoering van een activiteit. 

M.e.r.-plicht 
de verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapport voor een bepaald 
besluit over een bepaalde activiteit. 

MER 
milieu-effectrapport: een rapport waarin de resultaten worden neergelegd van 
het onderzoek naar de milieu-effecten van een voorgenomen activiteit en van 
de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven daarvoor. 

Mitigerende maatregelen 
Maatregelen die worden genomen om de nadelige effecten van activiteiten of 
fysieke ingrepen te verminderen dan wel te voorkomen. 

Plangebied 
het gebied waarbinnen de voorgenomen activiteit, of een der alternatieven, 
wordt gerealiseerd (vergelijk studiegebied). 

Referentiesituatie (nulalternatief) 
de situatie die ontstaat wanneer de voorgenomen activiteit niet wordt uitge
voerd; een combinatie van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling. 

Richtlijnen 
de door het bevoegd gezag na het vooroverleg te bepalen wenselijke inhoud 
van het op te stellen milieu-effectrapport. 

Studiegebied 
het gebied waarbinnen de invloed van een activiteit voor een specifiek milieu
aspect merkbaar is. 

Variant 
mogelijkheid om via (een) iets andere deelactiviteit(en) de doelstelling(en) in re
delijke mate te realiseren; niet als complete activiteit beschreven in het MER 
(want dan zou er sprake zijn van een alternatief). Wordt echter vaak als syno
niem voor alternatief gebruikt. 
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Voorgenomen activiteit 
datgene, wat volgens de startnotitie het initiatief inhoudt. Ook wel "voorne
men" genoemd. 

Voorkeursalternatief 
datgene, wat volgens het MER en/of bijbehorend ontwerpbesluit - dus na af
weging van de te verwachten milieu-effecten - de voorkeur van de initiatiefne
mer heeft om de probleemstelling zo goed mogelijk op te lossen. 

Zonering 
de ruimtelijke verdeling van bedrijven uit verschillende milieucategorieën over 
een bedrijventerrein in relatie met de waarden in de omgeving. 
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LIJST MET AFKORTINGEN 

ALARA as-low-as-reasonable-achievable 
art. artikel 
ca circa 
C0 2 koolstofdioxide 
dB(A) decibel 
e.d. en dergelijke 
EHS Ecologische Hoofdstructuur 
EVR Externe Veiligheidsrapportage 
EZ Economische Zaken 
GR groepsrisico 
ha hectare 
IR individueel risico 
km kilometer 
LNV Landbouw, natuurbeheer en visserij 
m meter 
m.e.r. milieu-effectrapportage 
MER milieu-effectrapport 
MMA meest milieuvriendelijke alternatief 
mvt motorvoertuigen 
n.a. niet aanwezig 
n.b. niet bekend 
NAP Nieuw Amsterdams peil 
NBP Natuurbeleidsplan 
NER Nederlandse Emissie Richtlijnen 
NMP3 derde Nationaal Milieu Beleidsplan 
NMP4 vierde Nationaal Milieu Beleidsplan 
NO, stikstofoxide 
PAK's Poly-aromatische-koolwaterstoffen 
PEHS Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
PKB Planologische Kernbeslissing 
RAAP Regionaal Archeologisch Archiveringsproject 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
RWA regenwaterafvoer 
SBI standaardbedrijfsindeling 
Sbz Speciale beschermingszone 
SGR Structuurschema Groene Ruimte 
SGR2 Tweede Structuurschema Groene Ruimte 
SVV-II Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
Vinac Actualisering van de Vierde Nota 
Vinex Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra 
V&W Verkeer en Waterstaat 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening 
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