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GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN 

Ashoogte 

De hoogte van de rotor-as, waaraan de rotorbladen van de windturbine zijn bevestigd, ten 

opzichte van het maaiveld. 

 

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 de activiteit van de initiatiefnemer het 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 gebied aan waarbinnen een 

bepaalde geluidbelastingwaarde of slagschaduwhinder aanwezig kan zijn.  

 

Cumulatieve effecten 

Optelling van effecten binnen hetzelfde milieuonderwerp en/of van afzonderlijke 

onderzoeksgebieden.  

 

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 daar aanwezige persoon.  

Gevoelige objecten 

Gevoelige objecten is term die gehanteerd wordt bij geluid en slagschaduw en duidt woningen, 

scholen of ziekenhuizen aan.  

Historisch perspectief 

Het kader voor windenergie binnen de provincie is in de loop van de tijd in verschillende 

documenten geland. Voor landschap is beoordeeld in hoeverre de onderzoeksgebieden passen 

binnen de criteria die in het historisch perspectief zijn gebruikt. Deze criteria zijn: 

 Aansluiten bij technische infrastructuur; 

 Aansluiten bij grootschalige bedrijventerreinen; 

 Aansluiten bij grootschalige scheidslijnen land-water. 

 



 (Beperkt) kwetsbare objecten 

(Beperkt) kwetsbare objecten is term die gehanteerd wordt bij externe veiligheid en duidt 

woningen, scholen of ziekenhuizen aan.  

Lden 

De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door 

omgevingslawaai uit te drukken. 

 

Mitigatie 

Het verminderen 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 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, de energieopbrengst wordt uitgedrukt in MWh. 

 

Notitie R&D - startdocument 

Dit staat voor ‘notitie reikwijdte en detail(niveau)’. Deze notitie wordt vastgesteld op basis van 

de notitie reikwijdte en detail(niveau) (ook wel ‘startnotitie’ of startdocument genoemd) 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).  

 

Passende beoordeling 

Een Passende beoordeling is een beoordeling van de effecten van een activiteit op de 

natuurdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Wanneer significante effecten op Natura 

2000-gebieden niet uitgesloten kunnen worden of onzeker zijn, moet er een passende 

beoordeling worden uitgevoerd.  

 

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. 

 

Referentieturbine 

Voor het bepalen van de effecten op een aantal milieuaspecten wordt gebruik gemaakt van een 

referentiewindturbine. Om de beoordeling voor alle onderzoeksgebieden op een gelijk niveau te 

houden is ervoor gekozen voor een turbine uit de 3 MW klasse met afmetingen van ca. 100 

meter ashoogte en 115 meter rotordiameter. 

 

Rotordiameter 

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

worden bestreken. 

SvWOL 

Structuurvisie Windenergie op land. 

 

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.  

VKA 

Voorkeursalternatief In de partiële herziening van de VRM worden op basis van onder meer dit 

planMER locaties voor windenergie vastgelegd. De set van locaties die wordt vastgelegd heet 

in m.e.r.-termen het voorkeursalternatief (VKA). 

Voorbeeldopstelling 

Voor de beoordeling van het aspect landschap wordt gebruik gemaakt van een fictieve 

windturbine opstelling. In dit planMER wordt dit een voorbeeldopstelling genoemd. De 

voorbeeldopstelling wordt tevens gebruikt voor de gevoeligheidsanalyses voor geluid, 

slagschaduw en ecologie. 

VRM 

Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland. Voor een deel van de opgave voor 

windenergie wordt de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) partieel (gedeeltelijk) herzien. De VRM 

bestaat uit verschillende delen: de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma mobiliteit, het 

Programma ruimte en de Verordening ruimte. 
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