
1 Distripark Eemhaven Geluid: Aantal gevoelige objecten binnen Lden = 42 dB (gevoeligheidsanalyse: geen 
aandachtspunt meer) en kans op cumulatie geluid. Kans op slagschaduw bij 
kantoorgebouwen. Cultuurhistorie: potentieel effect op monumenten in omgeving

Ja Ja Ja Geluid: Aantal gevoelige objecten binnen Lden = 42 dB en kans op 
cumulatie geluid. Kans op slagschaduw bij kantoorgebouwen. 
Cultuurhistorie: potentieel effect op monumenten in omgeving

2 Beneluxplein Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontouren 
(gevoeligheidsanalyse: aandachtspunt geldt alleen nog voor Lden 42). Kans op 
slagschaduw bij kantoorgebouwen. Veiligheid: buisleidingen in het gebied. Deel 
onderzoeksgebied in recreatiegebied en groene buffer (beschermingscategorie 2)

Ja Ja Ja Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen 
afstandscontour Lden 42. Kans op slagschaduw bij kantoorgebouwen. 
Veiligheid: buisleidingen in het gebied. Deel onderzoeksgebied in 
recreatiegebied en groene buffer (beschermingscategorie 2)

3 Oost 2 Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontouren 
(gevoeligheidsanalyse: verbetert, maar blijft aandachtspunt). Kans op cumulatieve 
effecten geluid. Kans op slagschaduw bij kantoorgebouwen. Landschap: sluit niet aan bij 
bestaande landschap, lastig om een herkenbare opstelling te realiseren en interferentie 
met opstelling Nieuw Reijerwaard

Ja Ja Ja Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen 
afstandscontouren. Kans op cumulatieve effecten geluid. Kans op 
slagschaduw bij kantoorgebouwen. Landschap: sluit niet aan bij bestaande 
landschap

4 Heinenoord Geluid: Aantal gevoelige objecten binnen Lden = 42 dB (gevoeligheidsanalyse: verbetert, 
maar blijft aandachtspunt). Kans op effect op stiltegebied. Landschap: sluit niet aan bij 
bestaande landschap, lastig om een herkenbare opstelling te realiseren en kans op 
interferentie met opstelling zuidzijde Oude Maas. Onderzoeksgebied deels in NNN 
(beschermingscategorie 1), recreatiegebied en groene bufferzone 
(beschermingscategorie 2)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Nee N.v.t

5 Vaanplein Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontouren 
(gevoeligheidsanalyse: verbetert, maar blijft aandachtspunt). Kans op cumulatieve 
effecten geluid. Landschap interferentie met andere onderzoeksgebieden en bestemde 
opstelling Nieuw Reijerwaard

Ja Ja Ja Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen 
afstandscontouren (gevoeligheidsanalyse: verbetert, maar blijft 
aandachtspunt). Kans op cumulatieve effecten geluid. Landschap 
interferentie met andere onderzoeksgebieden en bestemde opstelling Nieuw 
Reijerwaard

6A Oostkant N57 Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen contouren 
(gevoeligheidsanalyse: verbetert, maar blijft aandachtspunt). Kans op cumulatieve 
effecten geluid. Ecologie: Kans op sterfte foeragerende vogels, vliegbewegingen parallel 
aan onderzoeksgebied, kans op cumulatieve effecten (blijven aandachtspunten na 
gevoeligheidsanalyse). Kans op slagschaduw t.h.v kantoren en verblijfsrecreatie. 
Landschap: sluit niet aan bij historisch perspectief en bij bestaande landschap, 
interferentie met andere onderzoeksgebieden en bestaande opstellingen. Veiligheid: 
beperkt kwetsbare objecten in het onderzoeksgebied

Ja Nee Nee N.v.t

6B Oostkant N57 (noord) Geluid en slagschaduw: kans op cumulatieve effecten. Ecologie: kans op sterfte 
aantallen foeragerende vogels, aantal vliegbewegingen, kans op cumulatieve effecten 
ecologie (blijven aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). Kans op slagschaduw t.h.v 
kantoren en verblijfsrecreatie. Landschap: sluit niet aan bij bestaande landschap, 
interferentie met andere onderzoeksgebieden en bestaande opstellingen. Deel 
onderzoeksgebied in recreatiegebied (beschermingscategorie 2)

Ja Ja Ja Geluid en slagschaduw: kans op cumulatieve effecten. Kans op 
slagschaduw t.h.v kantoren en verblijfsrecreatie. Ecologie: kans op sterfte 
aantallen foeragerende vogels, aantal vliegbewegingen, kans op 
cumulatieve effecten ecologie (blijven aandachtspunten na 
gevoeligheidsanalyse). Landschap: sluit niet aan bij bestaande landschap, 
interferentie met bestaande opstellingen. Deel onderzoeksgebied in 
recreatiegebied (beschermingscategorie 2)

7 N57 Geluid: relatief veel binnen Lden 42 (gevoeligheidsanalyse: verbetert, maar blijft 
aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten en effect op stiltegebied. Kans op 
slagschaduw t.h.v verblijfsrecreatie. Ecologie: kans op sterfte aantallen foeragerende 
vogels, vliegbewegingen parallel aan onderzoeksgebied en kans op cumulatieve 
effecten (blijven aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). Landschap: sluit niet aan 
bij historisch perspectief en bij bestaande landschap, kans op versterking met andere 
onderzoeksgebieden. Veiligheid: beperkt kwetsbare objecten in het onderzoeksgebied

Ja Ja (deels) Ja (deels) Geluid: relatief veel binnen Lden 42 (gevoeligheidsanalyse: verbetert, maar 
blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten en effect op stiltegebied. 
Kans op slagschaduw t.h.v verblijfsrecreatie. Ecologie: kans op sterfte 
aantallen foeragerende vogels, vliegbewegingen parallel aan 
onderzoeksgebied en kans op cumulatieve effecten (blijven 
aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). Landschap: sluit niet aan bij 
bestaande landschap, versterking met andere onderzoeksgebieden. 
Veiligheid: beperkt kwetsbare objecten in het onderzoeksgebied

Onderzoeksgebied Aandachtspunten locaties VKA (na samenvoegen en aanpassen 
begrenzingen gebieden)

VKASet2 Set 1
Aandachtspunten o.b.v beoordeling thema's Deel B



Onderzoeksgebied Aandachtspunten locaties VKA (na samenvoegen en aanpassen 
begrenzingen gebieden)

VKASet2 Set 1
Aandachtspunten o.b.v beoordeling thema's Deel B

8 Kickersbloem 3 Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour 
(gevoeligheidsanalyse: geen aandachtspunt meer, gezien grote afname in aantallen), 
kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Ecologie: kans op 
sterfte aantallen foeragerende vogels, vliegbewegingen parallel aan onderzoeksgebied 
en kans op cumulatieve effecten (blijven aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). 
Landschap: sluit niet aan bij historisch perspectief en bij bestaande landschap, 
interferentie met andere onderzoeksgebieden. Veiligheid: beperkt kwetsbare objecten in 
het onderzoeksgebied

Ja Nee Nee N.v.t

9 Haringvlietdam Noord Geluid en slagschaduw: kans op cumulatieve effecten en effect op stiltegebied. Kans op 
slagschaduw t.h.v verblijfsrecreatie. Ecologie: significante effecten op aangewezen 
soorten niet uit te sluiten en kans op cumulatieve effecten (blijven aandachtspunten na 
gevoeligheidsanalyse). Deel onderzoeksgebied in NNN (beschermingscategorie 1) en 
recreatiegebied (beschermingscategorie 2)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Geluid en slagschaduw: kans op cumulatieve effecten en effect op 
stiltegebied. Kans op slagschaduw t.h.v verblijfsrecreatie. Ecologie: 
significante effecten op aangewezen soorten niet uit te sluiten en kans op 
cumulatieve effecten (blijven aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). 
Veiligheid: scheepvaartveiligheid. Deel onderzoeksgebied in NNN 
(beschermingscategorie 1) en recreatiegebied (beschermingscategorie 2)

10 Haringvlietdam Noord 
Verlenging

Geluid en slagschaduw: kans op cumulatieve effecten en effect op stiltegebied. Kans op 
slagschaduw t.h.v verblijfsrecreatie. Ecologie: significante effecten op aangewezen 
soorten niet uit te sluiten en kans op cumulatieve effecten (blijven aandachtspunten na 
gevoeligheidsanalyse). Veiligheid: realisatie windenergie op of voor sluizencomplex 
weinig kansrijk

Nee N.v.t

11 Stormpolder Relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour geluid en slagschaduw 
(gevoeligheidsanalyse: verbetert door grote afname in aantallen, maar blijft 
aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. 
Veiligheid: kwetsbare objecten binnen onderzoeksgebied. Cultuurhistorie: potentieel 
effect op monumenten in de omgeving

Ja Ja Ja Relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour geluid en 
slagschaduw (gevoeligheidsanalyse: verbetert door grote afname in 
aantallen, maar blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten. Kans op 
slagschaduw t.h.v kantoren. Veiligheid: kwetsbare objecten binnen 
onderzoeksgebied, scheepvaartveiligheid.

12 Verruiming 
Prisma/Bleizo zuid

Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Landschap: 
interferentie met bestaande opstelling Langsinghage. Veiligheid: hoogspanningslijn en 
toekomstig onderstation in het onderzoeksgebied

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. 
Landschap: interferentie met bestaande opstelling Langsinghage. Veiligheid: 
hoogspanningslijn en toekomstig onderstation in het onderzoeksgebied

13A Bedrijventerrein 
Oudeland

Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour 
(gevoeligheidsanalyse: blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten en kans op 
effect stiltegebied. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Landschap: sluit niet aan bij 
historisch perspectief, lastig om een herkenbare opstelling te realiseren, geen 
aansluiting bij bestaande landschap en interferentie met bestaande opstellingen. 
Cultuurhistorie: potentieel effect op molenbiotoop en aanwezigheid archeologische 
waarden. Veiligheid: hoogtebeperking vanuit Rotterdam The Hague Airport, daardoor 
weinig kansrijk gebied. Deel van onderzoeksgebied in recreatiegebied en groene 
bufferzone (beschermingscategorie 2)

Nee N.v.t

13B Bedrijventerrein 
Oudeland

Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour 
(gevoeligheidsanalyse: blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten. Kans op 
slagschaduw t.h.v kantoren. Landschap: sluit niet aan bij historisch perspectief, geen 
aansluiting bij bestaande landschap en interferentie met bestaande opstellingen.  
Veiligheid: hoogtebeperking vanuit Rotterdam The Hague Airport, daardoor weinig 
kansrijke locatie. Deel van onderzoeksgebied in recreatiegebied (beschermingscategorie 
2)

Nee N.v.t

14 Noorden Bergse Bos Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour 
(gevoeligheidsanalyse: blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten. Kans op 
slagschaduw t.h.v kantoren en verblijfsrecreatie. Landschap: sluit niet aan bij historisch 
perspectief en het bestaande landschap, interferentie met andere onderzoeksgebieden. 
Veiligheid: beperkt kwetsbare objecten en hoogtebeperking vanuit Rotterdam The 
Hague Airport, daardoor weinig kansrijk gebied. Deel van het onderzoeksgebied in een 
recreatiegebied met beschermingscategorie 2

Nee N.v.t



Onderzoeksgebied Aandachtspunten locaties VKA (na samenvoegen en aanpassen 
begrenzingen gebieden)

VKASet2 Set 1
Aandachtspunten o.b.v beoordeling thema's Deel B

15 Verruiming 
Prisma/Bleizo noord

Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. 
Cultuurhistorie: potentieel effect molenbiotopen. Veiligheid: beperkt kwetsbare objecten 
in het onderzoeksgebied

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. 
Cultuurhistorie: potentieel effect molenbiotopen. Veiligheid: beperkt 
kwetsbare objecten in het onderzoeksgebied

16 Prisma Bleizo Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Veiligheid: 
beperkt kwetsbare objecten en hoogspanningslijn

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. 
Veiligheid: beperkt kwetsbare objecten en hoogspanningslijn

17 Maassluis Geluid en slagschaduw: aantal gevoelige objecten binnen afstandscontour slagschaduw 
(gevoeligheidsanalyse: blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten geluid. 
Ecologie: mogelijk grote aantallen ganzen in Midden-Delfland, in cumulatie met 
onderzoeksgebieden langs Het Scheur kans op effecten watervogels. Landschap: geen 
aansluiting bij bestaande landschap. Deel van het onderzoeksgebied in recreatiegebied 
en groene bufferzone (beschermingszone 2). Samen met onderzoeksgebied 39 
meenemen in integrale gebiedsontwikkeling (Blankenburgertunnel)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Geluid en slagschaduw: aantal gevoelige objecten binnen afstandscontour 
slagschaduw (gevoeligheidsanalyse: blijft aandachtspunt), kans op 
cumulatieve effecten geluid. Ecologie: mogelijk grote aantallen ganzen in 
Midden-Delfland, in cumulatie met onderzoeksgebieden langs Het Scheur 
kans op effecten watervogels. Landschap: geen aansluiting bij bestaande 
landschap. Veiligheid: scheepvaartveiligheid. Deel van het 
onderzoeksgebied in recreatiegebied en groene bufferzone 
(beschermingszone 2). Samen met onderzoeksgebied 39 meenemen in 
integrale gebiedsontwikkeling (Blankenburgertunnel)

18 Beerenplaat Geluid: kans op effect stiltegebied. Ecologie: kans op aantasting wezenlijke waarden 
NNN en kans op verstoring (Natura 2000) (blijven aandachtspunten na 
gevoeligheidsanalyse).  Landschap: aansluiting bij het bestaande landschap is lastig. 
Cultuurhistorie: effect op drinkwaterproductie-locatie. Veiligheid: buisleidingen in het 
gebied. Deel onderzoeksgebied in NNN (beschermingscategorie 1) en in nabijheid van 
groene buffer en recreatiegebied (beschermingscategorie 2)

Ja Ja Nee N.v.t

19A Zuidland Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen Lden 42 en 
slagschaduwcontouren (gevoeligheidsanalyse: verbetert, blijft aandachtspunt), kans op 
cumulatieve effecten geluid en kans op effect stiltegebied. Ecologie: kans op sterfte en 
barrierewerking (Natura 2000), uitwisseling Haringvliet en midden Voorne-Putten veel 
soorten en onderzoeksgebied haaks op vliegroute, kans op aantasting wezenlijke 
waarden NNN (na gevoeligheidsanalyse geen aandachtspunt), ff-wet gebruiksfase en 
kans op cumulatieve effecten. Landschap: samenhang mogelijk met onderzoeksgebied 
19b, interferentie bestaande opstellingen Goeree-Overflakkee en Spui

Ja Ja Nee N.v.t

19B Zuidland Geluid: kans op cumulatieve effecten. Ecologie: kans op sterfte en barrierewerking 
(Natura 2000), uitwisseling Haringvliet en midden Voorne-Putten veel soorten en 
onderzoeksgebied haaks op vliegroute, kans op aantasting wezenlijke waarden NNN (na 
gevoeligheidsanalyse geen aandachtspunt), ff-wet gebruiksfase en kans op cumulatieve 
effecten. Landschap: samenhang mogelijk met onderzoeksgebied 19a, interferentie met 
bestaande opstellingen Goeree-Overflakkee en Spui

Ja Ja Nee N.v.t

20 Halfweg Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour (na 
gevoeligheidsanalyse geen aandachtspunt voor geluid, wel voor slagschaduw), kans op 
cumulatieve effecten geluid. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Ecologie: Kans op 
cumulatieve effecten ecologie. Landschap: sluit niet aan bij historisch perspectief en bij 
bestaande landschap, herkenbare opstelling lastig te realiseren, interferentie met andere 
onderzoeksgebieden en bestaande opstellingen

Ja Nee Nee N.v.t

21 Verruiming Spijkenisse 
Hartel

Geluid: kans op cumulatieve effecten. Ecologie: Kans op cumulatieve effecten. 
Landschap: interferentie met onderzoeksgebied 20. Veiligheid: buisleidingen, 
hoogspanningslijn en dijk in het onderzoeksgebied. Deel van het onderzoeksgebied in 
recreatiegebied (beschermingszone 2)

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Ecologie: Kans op cumulatieve 
effecten. Veiligheid: buisleidingen, hoogspanningslijn en dijk in het 
onderzoeksgebied, scheepvaartveiligheid. Deel van het onderzoeksgebied in 
recreatiegebied (beschermingszone 2)



Onderzoeksgebied Aandachtspunten locaties VKA (na samenvoegen en aanpassen 
begrenzingen gebieden)

VKASet2 Set 1
Aandachtspunten o.b.v beoordeling thema's Deel B

22 Hartel Oost Geluid: kans op cumulatieve effecten. Ecologie: in cumulatie met andere 
onderzoeksgebieden zijn effecten niet uitgesloten. Landschap: interferentie met 
onderzoeksgebied 20. Veiligheid: buisleidingen, hoogspanningslijn en dijk in het 
onderzoeksgebied. Deel van het onderzoeksgebied in recreatiegebied 
(beschermingszone 2)

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Ecologie: in cumulatie met andere 
onderzoeksgebieden zijn effecten niet uitgesloten. Veiligheid: buisleidingen, 
hoogspanningslijn en dijk in het onderzoeksgebied, scheepvaartveiligheid. 
Deel van het onderzoeksgebied in recreatiegebied (beschermingszone 2)

23 Ridderhaven-
Donkersloot

Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour 
(gevoeligheidsanalyse: verbetert, blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten 
geluid. Landschap: aansluiting bij het bestaande landschap is lastig. Cultuurhistorie: 
sterk potentieel effect op kroonjuweel ‘Kinderdijk’

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Nee N.v.t

24 Tegenover ‘Rivium 1’ Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour 
(gevoeligheidsanalyse: verbetert, blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten 
geluid. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren en verblijfsrecreatie. Landschap: sluit niet 
aan bij bestaande landschap, lastig om een herkenbare opstelling te realiseren en 
interferentie met ander onderzoeksgebied en bestaande opstelling 

Ja Ja Nee N.v.t

25 Tegenover ‘Rivium 2’ Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen Lden 42 en 
slagschaduwcontouren (gevoeligheidsanalyse: verbetert, blijft aandachtspunt), kans op 
cumulatieve effecten geluid. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Landschap: geen 
herkenbare opstelling mogelijk

Ja Ja Nee N.v.t

26 Ahoy Geluid en slagschaduw: veel gevoelige objecten binnen afstandscontour 
(gevoeligheidsanalyse: blijven hoge aantallen en blijft aandachtspunt), door hoge 
absolute aantallen gevoelige objecten weinig kansrijk gebied, kans op cumulatieve 
effecten geluid. Landschap: lastig om een herkenbare opstelling te realiseren en 
interferentie met bestaande opstellingen en onderzoeksgebieden

Nee N.v.t

27 Vaanplein 2 Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontouren 
(gevoeligheidsanalyse: verbetert, blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten 
geluid. Landschap: lastig om een herkenbare opstelling te realiseren en interferentie met 
bestaande opstellingen en andere onderzoeksgebieden

Ja Ja Ja Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen 
afstandscontouren (gevoeligheidsanalyse: verbetert, blijft aandachtspunt), 
kans op cumulatieve effecten geluid. Landschap: interferentie met 
bestaande opstellingen en andere onderzoeksgebieden

28 Poort van Charlois Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren en 
verblijfsrecreatie. Landschap: lastig om een herkenbare opstelling te realiseren en 
interferentie andere onderzoeksgebieden. Veiligheid: buisleiding en beperkt kwetsbare 
objecten in het onderzoeksgebied

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren 
en verblijfsrecreatie. Landschap: lastig om een herkenbare opstelling te 
realiseren en interferentie andere onderzoeksgebieden. Veiligheid: 
buisleiding en beperkt kwetsbare objecten in het onderzoeksgebied

29 Hoek van Holland Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v verblijfsrecreatie. 
Ecologie: ff-gebruiksfase, kans op cumulatieve effecten met onderzoeksgebied 30 
(blijven aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). Landschap: herkenbare opstelling 
en aansluiting met bestaande landschap is lastig, versterking mogelijk met 
onderzoeksgebied 30. Deel van het onderzoeksgebied in recreatiegebied 
(beschermingscategorie 2)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Nee N.v.t

30 Hoek van Holland Pier Kans op slagschaduw t.h.v verblijfsrecreatie. Ecologie: kans op sterfte onder vogels en 
vleermuizen (Natura 2000), ff-gebruiksfase kans op cumulatieve effecten met 
onderzoeksgebied 29 (blijven aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). Landschap: 
versterking met onderzoeksgebied 29

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Nee N.v.t

32 Verlenging Nieuwe 
Waterweg/ 

Stenaterrein

Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Landschap: 
versterking door aansluiting vergunde opstelling Nieuwe Waterweg

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. 
Landschap: versterking door aansluiting vergunde opstelling Nieuwe 
Waterweg. Veiligheid: scheepvaartveiligheid.



Onderzoeksgebied Aandachtspunten locaties VKA (na samenvoegen en aanpassen 
begrenzingen gebieden)

VKASet2 Set 1
Aandachtspunten o.b.v beoordeling thema's Deel B

33 Rozenburg Landtong Geluid: kans op cumulatieve effecten. Landschap: versterking door aansluiting 
bestaande opstellingen. Veiligheid: buisleiding in het gebied. Deel van het 
onderzoeksgebied in recreatiegebied (beschermingszone 2)

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Landschap: versterking door 
aansluiting bestaande opstellingen. Veiligheid: buisleiding in het gebied, 
scheepvaartveiligheid. Deel van het onderzoeksgebied in recreatiegebied 
(beschermingszone 2)

34 Schiedam A4/A20 Geluid en slagschaduw: veel gevoelige objecten binnen afstandscontouren 
(gevoeligheidsanalyse: blijven hoge aantallen en blijft aandachtspunt), door hoge 
absolute aantallen gevoelige objecten weinig kansrijk gebied, kans op cumulatieve 
effecten geluid. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren en verblijfsrecreatie. Landschap: 
sluit niet aan bij bestaande landschap, herkenbare opstelling lastig te realiseren, 
interferentie met andere onderzoeksgebieden. Cultuurhistorie: potentieel groot effect op 
monumenten en beschermd stads- en dorpsgezicht, aanwezigheid archeologische 
waarden. Veiligheid: beperkt kwetsbare objecten in het onderzoeksgebied

Nee N.v.t

35 Beneluxtunnel 
Schiedam

Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Landschap: 
herkenbare opstelling lastig te realiseren, versterking met andere onderzoeksgebieden 
langs Nieuwe Waterweg/ Het Scheur. Veiligheid: Beperkt kwetsbare objecten

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. 
Landschap: herkenbare opstelling lastig te realiseren, versterking met 
andere onderzoeksgebieden langs Nieuwe Waterweg/ Het Scheur. 
Veiligheid: beperkt kwetsbare objecten, scheepvaartveiligheid.

36 Broekpolder Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour 
(gevoeligheidsanalyse: verbetert, blijft aandachtspunt), kans op effect stiltegebied. 
Landschap: geen aansluiting bij het bestaande landschap. Cultuurhistorie: potentieel 
effect op kroonjuweel Vlietpolder / Duifpolder / Negenhuizen en aanwezigheid 
archeologische waarden. Deel van het onderzoeksgebied in recreatiegebied en groene 
bufferzone (beschermingscategorie 2)

Ja Ja Nee N.v.t

37 Vergulde Hand west Geluid en slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen afstandscontour 
(gevoeligheidsanalyse: geen aandachtspunt meer), kans op cumulatieve effecten geluid. 
Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Ecologie: kans op cumulatieve effecten met 
onderzoeksgebieden langs Het Scheur (watervogels). Landschap: sluit niet aan bij 
historisch perspectief, herkenbare opstelling lastig te realiseren, interferentie met andere 
onderzoeksgebieden en bestaande opstellingen. Archeologie: aanwezigheid 
archeologische waarden

Ja Nee Nee N.v.t

38 Koggehaven Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Ecologie: 
kans op cumulatieve effecten met onderzoeksgebieden langs Het Scheur (watervogels). 
Landschap: herkenbare opstelling alleen mogelijk in samenhang met nabijgelegen 
onderzoeksgebieden. Veiligheid: kwetsbare objecten in het onderzoeksgebied

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. 
Ecologie: kans op cumulatieve effecten met onderzoeksgebieden langs Het 
Scheur (watervogels). Veiligheid: kwetsbare objecten in het 
onderzoeksgebied, scheepvaartveiligheid.

39 Oeverbos Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Ecologie: 
kans op sterfte (Natura 2000) en kans op aantasting wezenlijke waarden NNN, kans op 
cumulatieve effecten met onderzoeksgebieden langs Het Scheur (watervogels), mogelijk 
grote aantallen ganzen in Midden-Delfland (blijven aandachtspunten na 
gevoeligheidsanalyse). Landschap: geen aansluiting bij het bestaande landschap en 
versterking met andere onderzoeksgebieden. Deel onderzoeksgebied in NNN 
(beschermingscategorie 1), recreatiegebied en groene bufferzone 
(beschermingscategorie 2). Samen met onderzoeksgebied 17 meenemen in totale 
gebiedsontwikkeling (Blankenburgertunnel)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. 
Ecologie: kans op sterfte (Natura 2000) en kans op aantasting wezenlijke 
waarden NNN, kans op cumulatieve effecten met onderzoeksgebieden langs 
Het Scheur (watervogels), mogelijk grote aantallen ganzen in Midden-
Delfland (blijven aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). Landschap: 
geen aansluiting bij het bestaande landschap en versterking met andere 
onderzoeksgebieden. Veiligheid: scheepvaartveiligheid. Deel 
onderzoeksgebied in NNN (beschermingscategorie 1), recreatiegebied en 
groene bufferzone (beschermingscategorie 2). Samen met 
onderzoeksgebied 17 meenemen in totale gebiedsontwikkeling 
(Blankenburgertunnel)



Onderzoeksgebied Aandachtspunten locaties VKA (na samenvoegen en aanpassen 
begrenzingen gebieden)

VKASet2 Set 1
Aandachtspunten o.b.v beoordeling thema's Deel B

40 Scheurstrook Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren en 
verblijfsrecreatie. Ecologie: kans op cumulatieve effecten met onderzoeksgebieden 
langs Het Scheur (watervogels). Landschap: versterking met andere 
onderzoeksgebieden

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren 
en verblijfsrecreatie. Ecologie: kans op cumulatieve effecten met 
onderzoeksgebieden langs Het Scheur (watervogels). Landschap: 
versterking met andere onderzoeksgebieden. Veiligheid: 
scheepvaartveiligheid.

41 Het Scheur Geluid: relatief veel gevoelige objecten binnen geluidcontouren (gevoeligheidsanalyse: 
verbetert, blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw 
t.h.v kantoren en verblijfsrecreatie. Ecologie: in cumulatie met onderzoeksgebieden 
langs Het Scheur kans op effecten watervogels. Landschap: versterking met andere 
onderzoeksgebieden. Veiligheid: buisleidingen en beperkt kwetsbare objecten in het 
onderzoeksgebied

Ja Ja Ja Geluid: relatief veel gevoelige objecten binnen geluidcontouren 
(gevoeligheidsanalyse: verbetert, blijft aandachtspunt), kans op cumulatieve 
effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren en verblijfsrecreatie. Ecologie: 
in cumulatie met onderzoeksgebieden langs Het Scheur kans op effecten 
watervogels. Landschap: versterking met andere onderzoeksgebieden. 
Veiligheid: buisleidingen en beperkt kwetsbare objecten in het 
onderzoeksgebied, scheepvaartveiligheid.

42 Beneluxtunnel 
Vlaardingen

Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren en 
verblijfsrecreatie. Landschap: versterking met andere onderzoeksgebieden. Veiligheid: 
beperkt kwetsbare objecten in het gebied

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren 
en verblijfsrecreatie. Landschap: versterking met andere 
onderzoeksgebieden. Veiligheid: beperkt kwetsbare objecten in het gebied, 
scheepvaartveiligheid.

43 Noordzeeboulevard Geluid: kans op cumulatieve effecten en kans op effect stiltegebied. Ecologie: kans op 
verstoring, sterfte (Natura 2000), kans op aantasting wezenlijke waarden NNN en kans 
op cumulatieve effecten (blijven aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). Veiligheid: 
hoogspanningslijn in het onderzoeksgebied. Deel van onderzoeksgebied in NNN 
(beschermingscategorie 1)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Ja
(niet voor 

MW)

Geluid: kans op cumulatieve effecten en kans op effect stiltegebied. 
Ecologie: kans op verstoring, sterfte en barrierewerking (Natura 2000), kans 
op aantasting wezenlijke waarden NNN en kans op cumulatieve effecten 
(blijven aandachtspunten na gevoeligheidsanalyse). Veiligheid: 
hoogspanningslijn in het onderzoeksgebied. 

44 Technopolis Geluid: kans op cumulatieve effecten en kans op effect stiltegebied. Kans op 
slagschaduw t.h.v kantoren. Ecologie: kans op aanvaring beschermde soorten. 
Landschap: interferentie met andere onderzoeksgebieden. Veiligheid: hoogtebeperking 
vanuit Rotterdam-The Hague Airport (75-110m) en meetcentrum VSL nabij

Ja Ja Nee N.v.t

45 A12 De Balij Geluid: kans op cumulatieve effecten. Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Ecologie: 
kans op sterfte vogels en vleermuizen gebruiksfase. Landschap: aansluiting bij 
bestaande landschap lastig te realiseren. Veiligheid: buisleiding in het gebied. Vrijwel het 
hele onderzoeksgebied in recreatiegebied (beschermingscategorie 2)

Ja Ja Nee N.v.t

47 Polder Schieveen 
Rotterdam

Kans op slagschaduw t.h.v kantoren. Ecologie: kans op sterfte (Natura 2000) en kans op 
aantasting wezenlijke waarden NNN en weidevogelgebied (blijven aandachtspunten na 
gevoeligheidsanalyse). Landschap: geen aansluiting historisch perspectief en bestaand 
landschap. Veiligheid: buisleidingen binnen gebied en hoogtebeperking vanuit 
Rotterdam The Hague Airport (20-30 meter), daardoor is het een weinig kansrijk gebied. 
Deel van onderzoeksgebied ligt in NNN (beschermingscategorie 1), groene buffer en 
weidevogelgebied (beschermingscategorie 2)

Nee N.v.t

48 Landtong Rozenburg Geluid: relatief veel gevoelige objecten binnen Lden = 42 dB contour 
(gevoeligheidsanalyse: geen aandachtspunt meer), kans op cumulatieve effecten. 
Ecologie: kans op sterfte vogels en vleermuizen in gebruiksfase en kans op cumulatie 
met bestaand. Veiligheid: aanwezigheid buisleidingen en waterkering.

Ja Ja Ja Geluid: relatief veel gevoelige objecten binnen Lden = 42 dB contour 
(gevoeligheidsanalyse: geen aandachtspunt meer), kans op cumulatieve 
effecten. Ecologie: kans op sterfte vogels en vleermuizen in gebruiksfase en 
kans op cumulatie met bestaand. Veiligheid: aanwezigheid buisleidingen en 
waterkering, scheepvaartveiligheid.

49 Overbuurtschepolder Geluid: kans op cumulatieve effecten. Ecologie: kans op sterfte vogels en vleermuizen in 
gebruiksfase. Landschap: kans op interferentie met bestaande opstelling. Veiligheid: 
aanwezigheid buisleiding en hoogspanning en kwetsbare objecten.

Ja Ja Ja Geluid: kans op cumulatieve effecten. Ecologie: kans op sterfte vogels en 
vleermuizen in gebruiksfase. Landschap: kans op interferentie met 
bestaande opstelling. Veiligheid: aanwezigheid buisleiding en hoogspanning 
en kwetsbare objecten.



Onderzoeksgebied Aandachtspunten locaties VKA (na samenvoegen en aanpassen 
begrenzingen gebieden)

VKASet2 Set 1
Aandachtspunten o.b.v beoordeling thema's Deel B

50 Ja Ja Ja Geluid: relatief veel gevoelige objecten binnen geluidscontouren (gev. 
Analyse verbetert, maar blijft aandachtspunt). Slagschaduw: relatief veel 
gevoelige objecten binnen contour, gunstige ligging (gev. Analyse: verbetert, 
blijft aandachtspunt). Ecologie: kans op sterfte van vogels en vleermuizen in 
gebruiksfase.  Landschap: interferentie onderzoeksgebied 20. Veiligheid. 
aanwezigheid kwet. objecten, buisleiding, waterkering en 
scheepvaartveiligheid is aandachtspunt.

Landtong Plaatweg/ 
Brielse Maasdijk Oost

Geluid: relatief veel gevoelige objecten binnen geluidscontouren (gev. Analyse verbetert, 
maar blijft aandachtspunt). Slagschaduw: relatief veel gevoelige objecten binnen 
contour, gunstige ligging (gev. Analyse: verbetert, blijft aandachtspunt). Ecologie: kans 
op sterfte van vogels en vleermuizen in gebruiksfase.  Landschap: interferentie 
onderzoeksgebied 20. Veiligheid. aanwezigheid kwet. objecten en waterkering is 
aandachtspunt.
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