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Lijst met afkortingen en begrippen

Alternatief
Een samenhangend pakket van maatregelen die een mogelijke oplossing vormt voor het in de
probleemstelling geformuleerde probleem.
Archeologie
Wetenschap van de oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen.
Aspect
Te onderzoeken thema dat relevant wordt geacht voor het beoordelen van alternatieven.
Autonome ontwikkelingen
Ontwikkelingen die zouden plaatsvinden als de voorgenomen activiteit niet wordt ondernomen.
Avondspits
Periode met verkeer van werkplaats naar woonplaats. De periode duurt van circa
16.00 - 18.00 uur.
Bestemmingsplan
Gemeentelijk plan met voorschriften, betreffende de bestemming van een bepaald terrein.
Bevoegd gezag
Overheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen over de voorgenomen activiteit.
Capaciteit
De maximale hoeveelheid verkeer die een weg of kruispunt binnen een bepaalde tijdseenheid
kan verwerken.
Commissie voor de m.e.r
Onafhankelijk adviesorgaan, in het leven geroepen door Ministeries van VROM en LNV, die op
vastgestelde momenten conform Wet milieubeheer advies uitbrengt met betrekking tot
m.e.r.- procedures.
Cumulatieve effecten
Gezamenlijk effect van verschillende vormen of vergelijkbare vormen (zoals bijvoorbeeld
industrielawaai en verkeerslawaai) van hinder en/of aantasting van het (woon)milieu.

Cultuurhistorie
De geschiedenis van de beschaving.
Decibel (dB(A))
Eenheid van geluiddrukniveau. De toevoeging A duidt erop dat een frequentie-afhankelijke
correctie is toegepast in verband met gevoeligheid van het menselijk gehoor.
Ecologie
Wetenschap die de relaties bestudeert van levensvormen en hun omgeving.
Ecologische hoofdstructuur (EHS)
Samenhangend stelsel van natuurkerngebieden, ontwikkelingsgebieden en verbindingszones.
Emissie
Hoeveelheden stoffen of geluid die door bronnen in het milieu worden gebracht.
Externe veiligheid
Beleidsveld dat zich bezig houdt met de beheersing van activiteiten die een risico voor de
omgeving met zich mee brengen. Het gaat vaak om kleine kansen op ongevallen, maar soms met
grote gevolgen. Het begrip ‘risico’ drukt deze combinatie van kans en effect uit.
Fauna
Verzameling van diersoorten die in een gebied wordt aangetroffen.
Flora
Verzameling van plantensoorten die in een gebied wordt aangetroffen.
Geluidcontour
Lijn getrokken door een aantal punten van gelijke geluidbelasting. Door contouren te berekenen
is het mogelijk het gebied vast te stellen dat een bepaalde geluiddruk ondervindt.
Geohydrologie
Wetenschap die de directe relatie tussen hydrologie en geologische opbouw bestudeert.
Gevoelige bestemmingen
Bestemmingen waaraan getoetst wordt in het kader van zonering; bestemmingen waar hinder
kan worden ervaren bij het oprichten van nieuwe inrichtingen en dergelijke.
Grenswaarde
Grenswaarde waaraan een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen. Voorbeeld is de grenswaarde
voor NO2 uit het Besluit Luchtkwaliteit.

Groepsrisico
Het groepsrisico drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde
omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het
groepsrisico kent geen grenswaarde, maar een oriënterende waarde. Dat betekent dat het
bevoegd gezag gemotiveerd van deze waarde mag afwijken.
Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (circulaire Rnvgs)
In de circulaire wordt de risicobenadering uitgewerkt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het
vervoer van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen valt niet binnen het toepassingsbereik. In de
Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (2004) is het beleid uit de gelijknamige
Nota wederom weergegeven, verduidelijkt en op onderdelen aangepast aan het beleid zoals dat
in de wettelijke regeling voor inrichtingen is verwoord.
Initiatiefnemer
Rechtspersoon die de m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen.
Integrale milieuzonering
Geïntegreerde afweging tussen gewenste milieukwaliteit en de gewenste ruimtelijk-functionele
structuur van een gebied.
Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)
Alternatief voor de voorgenomen activiteit, opgesteld vanuit de doelstelling zo min mogelijk
schade aan het milieu toe te brengen, respectievelijk zoveel mogelijk verbetering te realiseren,
uitgaande van de gegeven doelstelling.
MER
Milieueffectrapport (het fysieke rapport).
m.e.r.
Milieueffectrapportage (de procedure).
Mitigerende maatregelen
Verzachtende maatregelen, waardoor het effect positiever wordt.
Mobiliteit
Aantal en lengte van verplaatsingen per inwoner en tijdseenheid.
NOx
Stikstofoxiden.
NO2
Stikstofdioxide.

Plaatsgebonden risico
Het risico op een bepaalde plaats, uitgedrukt in de kans per jaar om buiten een inrichting waar
gevaarlijke stoffen aanwezig (mogen) zijn, te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongeval
met die stoffen binnen die inrichting.
Plangebied
Het gebied waarin de voorgenomen activiteit wordt ondernomen.
PM10
Fijnstof.
Richtlijnen
De richtlijnen zijn bedoeld om specifiek richting te geven aan de inhoud van een op te stellen
milieueffectrapport.
Startnotitie
Startdocument van de milieueffectrapportage waarin beschreven staat welke activiteit(en) een
initiatiefnemer uit wil voeren.
Studiegebied
Het gebied tot waar de milieugevolgen ten gevolge van de aanleg van de voorgenomen activiteit
reiken.
Toetsingsadvies
Advies van de Commissie voor de m.e.r. waarin deze het MER beoordeelt op de aanwezigheid
van essentiële informatie. De vastgestelde richtlijnen vormen hierbij het toetsingskader.
μg/m3
Microgram per kubieke meter.
Vegetatie
Samenhangend geheel van in een gebied voorkomende plantensoorten.
Verkeersafwikkeling
Doorstroming en verwerking van verkeersstromen.
Verkeersintensiteit
Aantal voertuigen dat per etmaal een bepaald punt op een wegverbinding passeert.
Vigerend beleid
Beleid dat door een overheid is vastgesteld en wordt uitgevoerd.
Voorgenomen activiteit
Ontwikkelingsplan / activiteit dat de initiatiefnemer uit wil voeren.

Voorkeursalternatief
De wijze waarop de initiatiefnemer de voorgenomen activiteit wenst uit te voeren.
Waterkwaliteit
Chemische samenstelling van water.
Waterkwantiteit
De hoeveelheid water betreffend.
Watersysteem
Waterkringloop inclusief opgenomen stoffen vanaf het moment dat neerslag valt tot op het
moment dat water uit het gebied wordt afgevoerd.

