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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Alternatief 
Mogelijkheid om met de voorgenomen activiteit (in aanvaardbare mate) tegemoet 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 voor het MER geven mede richting aan dat begrip 
"redelijkerwijs". 

Autonome ontwikkeling 
De toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of één 
van de alternatieven wordt gerealiseerd. 

Benthos 
Verzamelnaam voor alle organismen die leven op de bodem van zoete en zoute 
wateren. 

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

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

Compensatiebeginsel 
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 maatregelen 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 
De gezamenlijke diersoorten van een bepaald land of een bepaald geologisch tijdperk. 

Flora 
De vegetatie van een bepaalde streek of periode. 

Geluidemissie 
Uitstoot van geluid van een bron. 

Geluidimmissie 
Hoeveelheid geluid die op een bepaald punt ontvangen wordt. 

Hardsubstraat 
Hard materiaal onder water waar mosselen, poliepen e.d. zich op kunnen hechten. 

MER "West Rijn" 9R8394.03/R0001/HRIJ/Nijm 

Definitief rapport - B 1 . 1 - 20 april 2006 



D D D 
_ D » O _ 

i 

R O V A L H A S K O N I N C 
irtrici Airtricity 

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. 

J-tubes 
J vormige buizen waardoor de kabels van/naar de turbines lopen. 

Klimaatneutrale energiedragers 
Energie-opwekking die minder of geen C0 2 uitstoot oplevert. 

Kustzone 
Gebied aan de zeezijde van het strand, evenwijdig aan de kust met een relatief 
geringe waterdiepte. 

Macrobenthos 
Bodemleven bestaande uit de grotere organismen (groter dan 1 millimeter). 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
Het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, 
danwei, voor zover dat niet mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste 
bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu, zoveel mogelijk worden 
beperkt. 

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 danwei te voorkomen. 

Mosselzaadinvanginstallatie 
Constructie waarbij met behulp van touwen en network mosselbroed wordt opgevangen. 

Near shore 
Gebied tussen de kustlijn en de 12-mijlszone. 

Nederlands Continentaal Plat 
Het continentaal plat omvat de zeebodem en de ondergrond van de onder water 
gelegen gebieden die zich buiten de territoriale zee uitstrekken tot maximaal 200 
zeemijl. 
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Netinpassingspunt 
Het punt waar de elektriciteitskabel uit het park aangesloten wordt op het 
elektriciteitsnetwerk. 

Niet-routegebonden scheepvaart 
Visserij, werkvaart (bijv. Mijnbouw), supplyvaart en recreatievaart. 

Offshore 
Gebied zeewaarts van de 12-mijlszone. 

Pleisterende vogels 
Niet-broedvogels; dus vogels die alleen maar uitrusten. 

Refugium 
Plaats binnen een gebied waar planten of dieren kunnen overleven. 

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

Routegebonden scheepvaart 
Ferries, passagiersschepen en alle koopvaardijvaart (alle verkeer tussen zeehavens. 

SAMSON 
Een model dat beschikt over mogelijkheden om de kans op bijvoorbeeld 
scheepsaanvaringen, stranden, aanvaringen en aandrijven tegen installaties in te 
schatten. 

Spisuia 
Schelpensoort. 

Startnotitie 
Het eerste product in de m.e.r.-procedure, dat de formele start van de procedure 
markeert. 

Trenchen 
Het laten verzinken van kabels in de zeebodem door middel van het 'verweken' van de 
bodem met water. 

Voorgenomen activiteit 
Datgene, wat de initiatiefnemer voornemens is uit te voeren. Dit is een beschrijving 
van de activiteit waarin de wijze waarop de activiteit zal worden uitgevoerd en de 
alternatieven die redelijkerwijs daarvoor in beschouwing worden genomen. 

Waaidagen of werkbare dagen 
Dagen in het jaar dat het teveel waait om werkzaamheden uit te kunnen voeren op 
zee. 

Zog 
Dit is het effect waarbij het windveld van een turbine wordt verstoord door de 
aanwezigheid van andere turbines. Door zogeffecten neemt de opbrengst van een 
park af. Zogeffecten worden kleiner naarmate de afstand tussen windturbines groter 
wordt. Om de effecten zo klein mogelijk te maken zou de vorm van het park zoveel 
mogelijk een lijnopstelling moeten benaderen. 
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ZUNOWAQ 
Simulatiemodel van RIKZ dat het zuidelijke deel van de Noordzee omvat. Gedurende 
een representatief springtij simulatieperiode kunnen de stromingspatronen en 
waterniveaus op een bepaalde locatie bepaald worden. 
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