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Kennisgeving participatie = met de kennisgeving participatie geven we aan hoe we de omgeving willen betrekken bij een project. De omgeving krijgt
de mogelijkheid om hierop te reageren.
Concept NRD = In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt vastgelegd welke tracé- en/of locatiealternatieven voor de milieueffectrapportage
onderzocht worden en op welke wijze die alternatieven worden beoordeeld. De omgeving kan een zienswijze indienen op het concept van deze
notitie. Het bevoegd gezag geeft gemotiveerd aan hoe het met de zienswijzen omgaat en stelt het definitieve NRD vast.
IEA = In de Integrale Effecten Analyse is terug te vinden hoe de verschillende tracé- en locatiealternatieven scoren op milieu, nettechniek, kosten,
omgeving en toekomstvastheid. De omgeving krijgt de kans om te reageren op de IEA voordat de minister een keuze maakt voor een VKA.
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VKA = voorkeursalternatief. Nadat voor alle alternatieven de effecten in kaart zijn gebracht maakt de minister een keuze voor een
voorkeursalternatief, dat verder uitgewerkt zal worden in een inpassingsplan/projectbesluit.
IP = met het inpassingsplan wordt het tracé en/of locatie vastgelegd in een bestemmingsplan. Vanaf 1 januari 2021 is de Omgevingswet van
toepassing in plaats van de Wet op de ruimtelijke ordening. Een inpassingsplan heeft dan een projectbesluit en een bestemmingsplan heet dan een
omgevingsplan.

