GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN
Alternatief
Andere wijze dan de voorgenomen activiteit om (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.
Synoniem voor variant, maar in dit MER gebruikt om het verschil met inrichtingsvarianten aan te
geven. Naast de inrichtingsvarianten worden locatiealternatieven onderscheiden.
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 alternatieven worden gerealiseerd. Zie ook ‘referentiesituatie’.
Barim
Besluit algemene regels inrichtingen Milieubeheer, ook wel Activiteitenbesluit genoemd
Barro
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Bevb
Besluit externe veiligheid buisleidingen
Bevi
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Beeldkwaliteitsplan
De uitwerking van de ruimtelijke kwaliteitsambitie. Het beeldkwaliteitsplan legt de relevante
aspecten voor ruimtelijke kwaliteit vast.
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.
Conceptnotitie R&D
Zie bij ‘Notitie R&D’.
Externe werking
Indien een activiteit niet plaatsvindt in een gebied, maar toch effect kan hebben op dit gebied,
dan wordt gesproken over externe werking. Een voorbeeld is het effect van windturbines die

buiten Natura 2000-gebieden worden geplaatst, die wel effect kunnen hebben op de Natura
2000-gebieden.
Fresnelzone
Cilindrische ellips om een straalpad tussen verzender en ontvanger, waarbinnen interferentie
mogelijk is met het verzonden straalpad.
EZ
(Ministerie van) Economische Zaken
Herstructureringsperiode
Tijdspanne waarin zowel de bestaande windturbines in het plangebied blijven draaien als de
nieuwe grotere turbines in lijnopstellingen operationeel zijn. De bestaande solitaire turbines
worden verwijderd nadat nieuwe turbines in lijnopstelling zijn gerealiseerd.
IenM
(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu
Initiatiefnemer
Degene die een m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen.
Kraanopstelplaatsen
Voor het opbouwen van een windturbine zijn bouwkranen nodig. Omdat deze kranen grote en
zware onderdelen moeten kunnen hijsen, is een stabiele ondergrond nodig. Daarvoor wordt per
turbine een gebied geschikt gemaakt, bijvoorbeeld door het asfalteren van een gebied, zodat de
kraan daar veilig zijn werk kan doen. Een dergelijk gebied wordt een kraanopstelplaats
genoemd.
Laagfrequent geluid
Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie kleiner dan 200 Hz.
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 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 (kW). MW is een eenheid van elektrisch vermogen.

MWh
Megawattuur = 1.000 kilowattuur (kWh). MWh is een eenheid van energie.
Notitie R&D
Dit staat voor ‘notitie reikwijdte en detail(niveau)’. Deze notitie wordt vastgesteld op basis van
de conceptnotitie reikwijdte en detail(niveau) (ook wel ‘startnotitie’ 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).
Ontwikkelvereniging Zeewolde
Initiatiefnemer van windpark Zeewolde. De ontwikkelvereniging Zeewolde komt voort uit de
Windvereniging Zeewolde en bestaat uit de leden die aangegeven hebben medewerking aan
windpark Zeewolde te willen verlenen door het beschikbaar stellen van gronden en / of een
bestaande windturbine in te brengen voor sanering.
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.
Plangebied
Het gebied, waarbinnen de voorgenomen activiteit of een van de alternatieven kan worden
gerealiseerd. Vergelijk: studiegebied.
Plan-MER
Een plan-MER 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. Het plan-MER wordt opgesteld om het
milieubelang en landschappelijke belangen af te wegen ten behoeve van de locatiekeuze van
het initiatief, in dit geval het windpark.
Project-MER
Een project-MER is vereist voor besluiten over activiteiten met potentieel aanzienlijke
milieueffecten. In dit geval gaat het om het besluit op de aanvraag om een
omgevingsvergunning.
Het project-MER heeft betrekking op de milieueffecten van de concrete uitwerking van het plan
Rarro
Regels algemene regels ruimtelijke ordening
Referentiesituatie
De referentiesituatie is de huidige bestaande situatie en de autonome ontwikkeling. Dit is dus
de situatie die zou ontstaan zonder realisatie van Windpark Zeewolde. De referentiesituatie
dient als referentiekader voor de effectbeschrijving en -beoordeling van de alternatieven.

Rijkscoördinatieregeling
De procedure als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, Wet ruimtelijke
ordening. In de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat wanneer bij het opstarten van
windenergieprojecten met een vermogen van ten minste 100 megawatt een ruimtelijke
ordeningsprocedure wordt doorlopen, deze rijkscoördinatieregeling van toepassing is. Hieruit
volgt dat bij dit initiatief een (rijks)inpassingsplan moet worden vastgesteld en dat de
voorbereiding en bekendmaking daarvan wordt gecoördineerd door het rijk
Rijksinpassingsplan
De planologische inpassing van een initiatief (windpark) waarbij het Rijk bevoegd gezag is.
Rotordiameter
De diameter van de denkbeeldige cirkel die door de rotorbladen (wieken) van de windturbine
worden bestreken.
SDE+
Afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie. De overheid stimuleert bedrijven en
non-profitinstellingen middels deze subsidieregeling om hernieuwbare energie te produceren.
Studiegebied
Het gebied, waarbinnen de milieugevolgen dienen te worden beschouwd. De omvang van het
studiegebied kan per milieuaspect verschillen. Vergelijk: plangebied.
SVIR
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
SWOL
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.
VDF
Afkorting voor VHF (=Very High Frequency) Diretion Finder. Een VDF wordt gebruikt om de
richting van luchtvoertuigen te bepalen.
Wettelijke adviseurs
Adviseurs die geraadpleegd worden door het bevoegd gezag teneinde een advies te krijgen
over het plan en het MER. Veelal gaat het hierbij om de Regionale Inspectie van het Ministerie
van I&M, de lokale afdeling van het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, het waterschap en eventueel buurgemeenten en provincie(s).

