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Nieuwegein heeft als onderdeel van de regio Utrecht samen met het Rijk en de provincie Utrecht een Woondeal voor de 
regio gesloten. Het doel hiervan is om de woningbouwproductie te versnellen. De locatie Deventerschans in de wijk 
Fokkesteeg is onderdeel van deze woondeal. Voor deze locatie wordt een bestemmingsplan opgesteld om ter plaatse 
maximaal 16 woningen mogelijk te maken. 
 
In het Besluit milieueffectrapportage is in onderdeel D 11.2 van de bijlage opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding 
van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 
oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat. De beoogde 
ontwikkeling bestaat maximaal uit 16 woningen. Hiermee blijft de ontwikkeling ruim onder de drempelwaarde. Dit betekent 
dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. Dit document bevat deze beoordeling. 
 

 

In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De wettelijke regeling voor de 
m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen 
noodzakelijk als sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij 
moet het bevoegd gezag rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling, te weten:  
 de plaats van het project;  
 de omvang van het project;  
 de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 
 
Het bevoegd gezag dient een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, 
gelet op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en 
mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. 
 

 

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  
 beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en omvang van het project; 
 licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  
 geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling.  
 
Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van informatie uit de onderzoeken welke te vinden zijn in de bijlagen. 
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Het plangebied ligt in het midden van de wijk Fokkesteeg in de gemeente Nieuwegein, zie figuur 2.1. De Fokkesteeg ligt 
ingeklemd tussen het park Oudegein en het Merwedekanaal. De naastgelegen wijken zijn, vanaf het noorden en met de klok 
mee, de Merwestein, Plettenburg, De Wiers en Zandveld. Aan de noord-, oost-, en zuidkant van de planlocatie staan 
grondgebonden woningen. Aan de westzijde ligt een waterpartij. Kleinschalige voorzieningen in de wijk zijn voornamelijk te 
vinden aan de westzijde van de wijk aan de Rapenburgerschans en omliggende straten. Dit is ongeveer 200 meter vanaf het 
plangebied. 
 
Het plangebied betreft het veldje gelegen tussen de Deventerschans en de Zegveldseschans en Kootwijkerschans. Op het 
terrein stond een basisschoolgebouw dat in 2009 is gesloopt. Hierna is het plangebied een trapveld geworden en staan er 
enkele andere speelvoorzieningen. Vrijwel het gehele plangebied is omgeven met een haag, bomen en struiken. Er zijn twee 
ruime toegangen tot het veld vanaf de Deventerschans en de Zegveldseschans. Het groen aan de westzijde van het 
plangebied is dicht begroeid; hierachter ligt een voetpad en vijver met steiger. Aan de oostzijde staat een rij met 
beeldbepalende eikenbomen. 
 

 
Figuur 2.1 Locatie van het plangebied, rood omcirkeld (bron: ArcGIS luchtfoto 2020) 
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Bijzondere gebieden en het opnamevermogen van het natuurlijk milieu 
De planlocatie bevindt zich niet in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde status (figuur 2.2-2.5).Het plangebied 
is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn de ‘Uiterwaarden Lek’ en 
‘Zouweboezem’. Deze gebieden bevinden zich op circa 7 en 8 kilometer afstand (figuur 2.2). Het dichtstbijzijnde NNN-gebied 
bevindt zich op circa 1,2 kilometer van de beoogde bebouwing (figuur 2.3). De planlocatie en de omgeving maken geen 
onderdeel uit van door de provincie vastgestelde stilte gebieden, waterwingebieden, grondwaterbeschermingszone of 
boringvrije zone (figuur 2.4 en 2.5). 
 

 
Figuur 2.2 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator) 
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Figuur 2.3 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natuurnetwerk Nederland (bron: Provincie Utrecht) 
 

 
Figuur 2.4 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van stiltegebieden (bron: Provincie Utrecht) 
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Figuur 2.5 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van grondwaterbeschermingsgebieden (bron: Provincie Utrecht) 
 
Archeologie en cultuurhistorie 
Het plangebied valt in een Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied (AWV) 6. Hierbij geldt dat bij plangebieden groter 
dan 10.000 m2 en bodemingrepen dieper dan 150 cm, archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Op basis van de 
cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente (RAAP rapport 'Jonge stad oude kwaliteiten') zijn er geen gebouwde of 
landschappelijke cultuurhistorische waarden in of nabij het plangebied aanwezig. 
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De beoogde ontwikkeling van het plangebied betreft de realisatie van maximaal 16 woningen. Dit is voor zowel koop als huur 
en verschillende prijsklassen. Er worden twee losse bouwblokken gerealiseerd. In het westelijke bouwblok worden 
patiowoningen beoogd. In het oostelijke blok worden op de hoeken patiowoningen met daartussen beneden 
bovenwoningen beoogd. De bebouwing wordt vormgegeven als een compacte eenheid in het groen. De relatief compacte 
privé buitenruimtes, gelegen aan de buitenzijde van de bebouwing, grenzen aan het openbare groen rondom. De begrenzing 
van de private buitenruimte met de openbare ruimte wordt zorgvuldig vormgegeven. Een impressie over de mogelijke 
stedenbouwkundige invulling is gegeven in figuur 2.6. 
 
De openbare ruimte van de Deventerschans zal in het kader van de "Betere Buurten" heringericht worden. Deze ontwikkeling 
sluit aan op deze herinrichting. In de opzet van de openbare ruimte is de bestaande lineaire structuur van de woonwijk 
behouden. De wandelpaden structuur wordt in het plangebied doorgezet. Tussen de woonblokken door komt een 
verbindingsstraat (noord-zuid) voor langzaam verkeer. Hiermee wordt de samenhang in de buurt behouden. Hiernaast is er 
tussen de woonblokken ruimte voor een groene hof, overig groen en parkeervoorzieningen. De waterbergende capaciteit 
van de groenstructuur aan de oostzijde blijft zoveel mogelijk behouden en wordt zo mogelijk versterkt. 
 
 

 
Figuur 2.6: Mogelijke stedenbouwkundige invulling (bron: gemeente Nieuwegein) 
 
Parkeren 
Parkeren wordt opgelost met twee 'parkeerkoffers' tussen de bouwblokken en naast het groene hof. Er wordt geen beroep 
gedaan op parkeerplaatsen in de omgeving. Er dient te worden voldaan aan de gemeentelijke parkeernorm. Dit zijn er op 
basis van het huidige plan 21. Hiermee wordt er rekening gehouden met de bestaande hoge parkeerdruk rondom het 
plangebied.  
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Verkeer  
Het plangebied wordt richting het oosten ontsloten via de Jutphasestraatweg naar de Graaf Florisweg en de Weg van de 
Binnenvaart. Vanaf deze gebiedsontsluitingswegen kunnen de A2 en de A27 worden bereikt. 
 
Het woningtype staat nog niet vast, daarom is voor de verkeersgeneratie van woningen worst-case uitgegaan van koop, huis, 
twee onder 1 kap (CROW publicatie 381). Voor dit type woningen geldt een kencijfer van 7,7 mvt/etmaal per woning (sterk 
stedelijk, rest bebouwde kom). Voor 16 woningen komt dit uit op 124 mvt/etmaal op een weekdag. Voor een werkdag geldt 
een omrekenfactor van 1,11. Op een gemiddelde werkdag is de verkeersgeneratie daarom 137 mvt/etmaal.  
 
Gebruik natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 
Voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling worden de gebruikelijke bouwmaterialen en natuurlijke hulpbronnen benut. 
Afvalstoffen zullen slechts ontstaan tijdens de aanlegfase. Afvalstromen zullen zoveel mogelijk worden gescheiden ten 
behoeve van hergebruik. 
 
Verontreiniging, hinder, risico van zware ongevallen en rampen, risico’s voor de menselijke gezondheid 
Deze thema’s komen mede aan bod in het volgende hoofdstuk. 
 
Cumulatie met andere projecten 
Voor zover bekend zijn er geen redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de buurt waarmee cumulatie 
verwacht kan worden. 
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. Het is gebruikelijk de 
milieueffecten van de beoogde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige 
situatie inclusief autonome ontwikkelingen. De effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie uit het 
concept bestemmingsplan dat voor de beoogde ontwikkeling is opgesteld.  
 

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 neemt de verkeersgeneratie toe met 137 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. De 
capaciteit van de omliggende wegen is voldoende om deze toename aan verkeer op te vangen. De beoogde ontwikkeling zal 
niet leiden tot knelpunten. 
 

 

Wegverkeerslawaai  
Het plangebied ligt in een gebied met wegen, waar een 30 km/u-regime geldt. Er is geen sprake van drukke 30 km/u-wegen 
maar enkel van wegen binnen een woonwijk wat geen sluipverkeer aantrekt. Verder liggen de woninggevels niet direct aan 
deze wegen. Ter plaatse van de woningen is dan ook sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
Aan de oostzijde ligt de Jutphasestraatweg. Hier geldt een 50 km/u-regime. Daarbij hoort een geluidzone van 200 meter. 
Tussen de weg en het plangebied ligt echter de bebouwing aan de Diemerstand. Deze bebouwing vormt een geluidscherm. 
Daardoor kan ter plaatse van het plangebied in een goed akoestisch klimaat worden voorzien. 
 
Uitstralingseffect  
Voor toetsing van het uitstralingseffect bestaat geen wettelijk kader. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat bij een toename 
van de verkeersomvang met meer dan 40% sprake is van een geluidstoename van meer dan 1,5 dB (wat voor het menselijk 
oor hoorbaar is). Gezien de beperkte extra bijdrage van 137 mvt/etmaal (weekdag gemiddelde) zal de toename minder zijn 
dan 40% van de totale verkeersintensiteit over de wegen in de omgeving. Relevante negatieve uitstralingseffecten naar de 
omgeving zijn dan ook uitgesloten. 
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Bodem 
In het kader van het bestemmingsplan zal een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Indien hieruit blijkt dat de 
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie wordt de grond zodanig gesaneerd dat zij kan worden 
gebruikt door de desbetreffende functie. Een effect op de gezondheid vanuit het aspect bodem als gevolg van de beoogde 
ontwikkeling kan hiermee uitgesloten worden. 
 
Met de ontwikkeling worden geen bodemvervuilende activiteiten mogelijk gemaakt. Negatieve effecten kunnen vanuit het 
aspect bodem uitgesloten worden. 
 
Water 
Het plangebied maakt geen deel uit van een grondwaterbeschermingsgebied. Verder bevindt het plangebied zich niet in de 
kern- of beschermingszone van een watergang of waterkering. Met het planvoornemen is sprake van een wijziging van het 
verhard oppervlak. Binnen het bestemmingsplan wordt een compensatie eis en een prestatie eis opgenomen op het gebied 
van bergen en infiltreren van water. Hiermee wordt de toename aan verhard oppervlak voldoende gecompenseerd. De 
riolering in de wijk bestaat uit drie verbeterd gescheiden rioolstelsels ten behoeve van vuil- en hemelwaterafvoer. Het 
verzamelde afvalwater wordt trapsgewijs via drie pompgemalen (ter plaatse van Vreeswijksestraatweg, Biltseveste en Graaf 
Ottolaan) via een persleiding naar het stamriool langs de 's-Gravenhoutseweg, Graaf Florisweg en Binnenwal gevoerd. Het 
stamriool mondt uit in het hoofdrioolgemaal van het hoogheemraadschap aan de Geindijk. Ter voorkoming van diffuse 
verontreinigingen van water en bodem worden milieuvriendelijke bouwmaterialen gebruikt gedurende de bouwfase. 
Hiermee heeft de beoogde ontwikkeling derhalve geen negatieve effecten voor de waterhuishoudkundige situatie ter 
plaatse.  
 

 

Gebiedsbescherming 
De planlocatie bevindt zich niet in de nabijheid van een beschermd natuurgebied. Gezien de kleinschaligheid van de 
ontwikkeling, de stedelijke ligging en de afstand tot Natura 2000-gebieden kunnen effecten als verontreiniging, effecten op 
waterhuishouding, verstoring en versnippering worden uitgesloten. Om de eventuele toename van stikstofdepositie op het 
Natura 2000-gebieden te bepalen is met het programma AERIUS Calculator een berekening uitgevoerd om de gevolgen voor 
de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen. Een complete memo is opgenomen in bijlage 1. Uit de 
rekenresultaten blijkt dat voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase geen sprake is van stikstofdeposities hoger dan 0,00 
mol/ha/jaar op het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. Derhalve is in het kader van de Wet 
natuurbescherming geen vergunning noodzakelijk. Vanuit dit aspect worden geen negatieve effecten verwacht. 
 
Soortenbescherming  
Binnen het plangebied staat een haag om het plangebied, in het westen dicht struikgewas (voornamelijk bramenstruiken) en 
in het oosten een bomenrij van 18 zomereiken. Voor de planlocatie is een ecologische quickscan uitgevoerd, zie bijlage 2.  
 
De groenstructuren in het plangebied kunnen worden gebruikt door algemene broedvogels als nestlocatie. Ten aanzien van 
broedvogels wordt aanbevolen de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren (globaal 15 maart tot 1 augustus). 
Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaats moeten vinden dient een aanvullende inspectie op broedvogels door 
een ecoloog te worden uitgevoerd om overtredingen te voorkomen. Op basis van de quickscan is een negatief effect op het 
essentieel leefgebied van de huismus niet uit te sluiten. Hier is daarom nader onderzoek naar benodigd. Maatregelen die 
volgen uit het onderzoek om een negatief effect op het essentieel leefgebied van de huismus te voorkomen zullen uitgevoerd 
worden. 
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Het voorgenomen plan zal geen negatief effect hebben op in de omgeving verblijvende vleermuizen, mits maatregelen, zoals 
vleermuisvriendelijke verlichting, worden genomen. 
 
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de Wet 
natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij 
ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient met betrekking tot algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht waarbij al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden 
om het beschadigen van individuen te voorkomen. Extra aandacht is vereist bij het kappen van het aanwezige groen, dit kan 
als schuilplaats dienen voor de bovenstaande soortgroepen. 
 
 

 

De ontwikkeling betreft de bouw 16 woningen. Dit valt binnen de categorie van woningbouw met niet meer dan 1.500 
woningen uit het Besluit NIBM. Het plan draagt dan ook niet in betekende mate bij aan luchtverontreinigende stoffen in de 
lucht. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied gegeven. 
Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2020 (http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Graaf Florisweg. Uit de 
NSL-monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruim onder 
de grenswaarden liggen. De concentraties langs deze weg bedragen; 19,5 µg/m3 voor NO2, 17,0 µg/m3 voor PM10 en 9,4 
µg/m3 voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 6 dagen. 
Aangezien direct langs deze weg aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied het geval 
zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de maatgevende weg 
ligt. Binnen het plangebied is sprake van een aanvaardbare luchtkwaliteit. 
 
 

 

Externe veiligheid 
Overeenkomstig de risicokaart waarop relevante risicobronnen getoond worden, zijn er in de omgeving van het plangebied 
geen risicovolle inrichtingen te vinden met een externe werking. Op een afstand van 1,8 kilometer ten westen ligt de A2 en 
1,8 kilometer ten oosten ligt de A27 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het plangebied ligt buiten de PR 10-6 
contour van deze wegen. Het invloedsgebied van de A2 en A27 is 880 meter waar het plangebied buiten ligt. Verder ligt het 
plangebied niet binnen het invloedsgebied van andere risicobronnen. 
 
Met de beoogde ontwikkeling worden geen risicovolle bronnen mogelijk gemaakt. Hiermee worden geen significante 
negatieve effecten verwacht vanuit het aspect externe veiligheid. 
 
Risico’s op rampen door klimaatverandering 
Er is sprake van een toename in verharding, ter compensatie is een bestaande sloot vergroot. Ten gevolge van de beoogde 
ontwikkelingen nemen risico’s op rampen door klimaatverandering hiermee niet toe. 
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Risico’s voor de menselijke gezondheid 
Uit toetsing van de verschillende milieuthema’s op het gebied van leefomgevingskwaliteit blijkt dat de beoogde ontwikkeling 
niet leidt tot een belangrijke toename van risico’s voor de menselijke gezondheid. Er wordt voldaan aan de normen voor 
geluid, bodem, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Een significant effect op de risico’s voor de menselijke gezondheid is 
daarmee uitgesloten. 
 
 

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 valt het plangebied in een Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied (AWV) 6. Hierbij 
geldt dat bij plangebieden groter dan 10.000 m2 en bodemingrepen dieper dan 150 cm, archeologisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd. Deze dubbelbestemming wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Hiermee worden de mogelijke 
archeologische waarden in de grond beschermd. Een negatief effect op de archeologische waarden in de grond wordt niet 
verwacht. 
 
Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente (RAAP rapport 'Jonge stad oude kwaliteiten') zijn er geen 
gebouwde of landschappelijke cultuurhistorische waarden in of nabij het plangebied aanwezig. Een negatief effect op de 
cultuurhistorische waarden in de omgeving is daarmee uitgesloten. 
 

 

Gelet op de tijdelijkheid van de aanlegwerkzaamheden kunnen blijvende negatieve milieueffecten uitgesloten worden. 
Tevens zal vanwege de kleinschaligheid ook geen sprake zijn van significante negatieve milieueffecten, zoals geluid- en 
stofoverlast, ten tijde van de werkzaamheden.  
 

 

De volgende mitigerende maatregelen worden genomen: 
 In verband met de mogelijke aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om werkzaamheden 

buiten het broedseizoen uit te voeren (globaal 15 maart tot 1 augustus) of een aanvullende inspectie op broedvogels 
door een ecoloog laten uitvoeren om overtredingen te voorkomen. 

 Maatregelen die volgen uit het nader ecologisch onderzoek om een negatief effect op het essentieel leefgebied van 
de huismus te voorkomen. 
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Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied niet is gelegen in kwetsbaar gebied en/of gebied met een 
beschermde status. Verder leiden de aard en omvang van het project niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen, mits de 
genoemde mitigerende maatregelen uit paragraaf 3.9 worden uitgevoerd. Met inachtneming van deze maatregelen is het 
doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure niet noodzakelijk. 
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