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Antwoord op raadsvragen inzake P lan van Aanpak Fort Honswijk

Geachte mevrouw De Groot,
Op 19 september jl. hebt u schriftelijke vragen ingediend over het P lan van Aanpak voor de
ontwikkeling van Fort Honswijk. In deze brief worden de gestelde vragen beantwoord, na een
inleidende opmerking vooraf van onze kant.
Het college is voornemens om eind oktober een plan van aanpak voor de toekomst van Fort Honswijk
aan te bieden aan de raad, ter besluitvorming op 28 november. Het plan van aanpak geeft inzicht in
de manier waarop het college lokale betrokkenheid zal borgen bij het herontwikkelingsproces voor dit
waardevolle cultuurhistorisch erfgoed. De antwoorden op de nu gestelde raadsvragen moeten dan
ook worden gezien als een vooruitblik op dit plan van aanpak.
Vraag 1: Waarom worden de belangenorgani sati es niet meegenomen i n de ontwi kkeli ng van
het document, zoals bi jvoorbeeld wél werd gedaan bi j de ontwi kkeli ng van het
dierenwelzijnsbeleid en het bomenbelei d? Kan het college het verschi l i n parti ci pati e toeli chten
en de redenen van de keuze dit verschi llend te laten verlopen?
In het afgelopen jaar, sinds de aankoop van het fort op 26 oktober 2016, heeft het projectteam van
Fort Honswijk meerdere malen gesproken met belanghebbenden. Naast omwonenden zijn dat de
Stichting Natuurbehoud Stelling van Honswijk, de Stichting Leefbaarheid Tuil en 't Waal, de stichting
Honswijk-Everdingen en de Milieuwerkgroep Houten. Dit is in lijn met de in de raad aangenomen
amendement. Het college herkent zich dan ook niet in het verwijt van genoemde partijen dat ze niet
betrokken worden bij de uitwerking van plannen voor de toekomst van het fort. Wel is er blijkbaar
sprake van verschillende verwachtingen ten aanzien van dit overleg.
Ten aanzien van 'ecologie' heeft het projectteam direct na het raadsbesluit opdracht gegeven voor de
uitvoering van een jaarrond flora- en faunaonderzoek dat op 1 oktober 2016 is gestart. De
opdrachtformulering voor dit onderzoek is in meerdere sessies afgestemd met de Milieuwerkgroep
Houten en de Stichting Natuurbehoud Stelling van Honswijk en heeft haar volledige instemming. De
onderzoeksperiode loopt af op 30 september, waarna de bijbehorende rapportage zal worden
opgesteld. Het concept van deze rapportage zal, conform afspraak, worden overlegd aan de
Milieuwerkgroep Houten en de Stichting Natuurbehoud Stelling van Honswijk. Hun opmerkingen op
deze rapportage worden verwerkt in het eindrapport.
Vraag 2: Hoe ki jkt de gemeente naar verwachtingsmanagement van parti ci pati e, als
participatietrajecten bi j geli jksoorti ge belei dsstukken verschillend verloopt? Het i s voor
belanghebbenden dan wellicht lasti g te begri jpen wat ze kunnen verwachten en waarom.
De gemeente hanteert voor dit proces, net als voor veel andere Houtense projecten, de
participatieladder, waarin verschillende niveaus van participatie worden onderscheiden, te weten
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"meeweten", "meedenken", "meewerken" en "meebeslissen". Binnen dit project ziet de college voor de
lokale organisaties het niveau "Meedenken" van de participatieladder als geëigende rol. Het
projectteam gaat met de vier organisaties in gesprek om deze keuze toe te lichten en de inhoudelijke
thema's waarbij zij over mee willen denken, te bepalen.
Wellicht zijn we hierover tot nu toe in de gesprekken niet expliciet genoeg geweest.
Vraag 3: Hoe gaat de inspraak van de 4 organisaties op het Plan van Aanpak (PvA) verder
verlopen?
Het PvA zegt vooral iets over de stip op de horizon en vraagt om een strategische keuze van de raad.
Zodra de raad zich daarover in november uitgesproken heeft, wordt gestart met het opstellen van een
masterplan voor Fort Honswijk. Bij het opstellen van het masterplan worden de 4 genoemde
organisaties betrokken via diverse overlegmomenten, op het participatieniveau "meedenken". Het
proces om te komen tot een masterplan zal waarschijnlijk het grootste deel van het jaar 2018 in
beslag nemen.
Vraag 4: Waarom is er reeds een brochure gemaakt, terwijl het PvA nog goedgekeurd moet
worden door zowel college als gemeenteraad?
Het betreft een eerste concept; de verdere afronding ervan gebeurt pas nadat het PvA is goedgekeurd
door de gemeenteraad.
Vraag 5: Waarom heeft de gemeente de RUD niet zelf betrokken bij evenementen op het fort,
zoals het festival Forte deze zomer?
De gemeente heeft een evenementenvergunning afgegeven en heeft in de aanloop daarnaar toe bij
alle betrokken disciplines advies opgevraagd, zoals brandweer, verkeer etc. Daarnaast heeft de
gemeente een broedvogelcheck laten doen door adviesbureau De Groene ruimte en advies gevraagd
aan de Zoogdiervereniging ten aanzien van de vleermuizen in het torenfort. Alle adviezen van beide
organisaties zijn opgevolgd door Cultuur aan de Slinger als organisator van het festival. De RUD heeft
niet zozeer een adviserende rol vooraf als wel een controlerende taak achteraf.
Vraag 6: Het college is in dezelfde periode bezig met plannen betreffende het eiland van
Schalkwijk, maar qua opstelling en behandeling alsof het om losstaande plannen gaat, terwijl
bijvoorbeeld vervoersvraagstukken sterk samenhangen. Waarom er is besloten om het Plan
van Aanpak Fort Honswijk niet te combineren met de 'Nota aandachtpunten recreatief
knooppunt 't Waal' en de 'Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk', zodat een overkoepelende
coherente visie op de toekomst van het Eiland van Schalkwijk was ontstaan?
Bij het raadsbesluit over de aankoop van Fort Honswijk op 20 september 2016 is bij amendement
besloten dat er gewerkt moest gaan worden aan een integrale visie op het gebied van mobiliteit, in
samenhang met andere ontwikkelingen op het eiland. Ten aanzien van 'mobiliteit' heeft het college
daarom in het afgelopen jaar een integrale mobiliteitsvisie opgesteld voor het Eiland van Schalkwijk
waarbij de mobiliteitscomponent van alle geplande ontwikkelingen in samenhang is bekeken. Deze
visie heeft u ondertussen ontvangen en zal op 10 oktober worden behandeld in de raad. Bij de
opstelling van de mobiliteitsvisie is de stichting Leefbaarheid Tuil en 't Waal intensief betrokken, zowel
bilateraal als bij de reeks van 5 ontwerpateliers. De Milieuwerkgroep Houten heeft vooraf aangegeven
dat zij voor zichzelf geen rol zag bij de opstelling van deze visie.
Het College is dan ook van mening dat zij in het afgelopen jaar heeft gehandeld in lijn met het
aangenomen amendement.
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