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Antwoord op raadsvragen inzake lokale betrokkenheid bij ontwikkeling Fort Honswijk

Geachte heer Van den Berg,
Op 13 september jl. hebt u schriftelijke vragen ingediend over lokale betrokkenheid bij de ontwikkeling
van Fort Honswijk. In deze brief worden de gestelde vragen beantwoord, na enkele inleidende
opmerkingen van onze kant.
Algemeen
Enkele algemene opmerkingen vooraf:
»

»

»

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.
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.
Bij het raadsbesluit over de aankoop van Fort Honswijk op 20 september 2016 is bij amendement
besloten dat er meer aandacht moest komen voor enerzijds 'mobiliteit' en anderzijds 'ecologie'.
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.
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.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Het College is dan ook van mening dat zij in het afgelopen jaar heeft gehandeld in lijn met het
aangenomen amendement.
Vraag 1: Is het college bereid te bevorderen dat in de Raad van Advies ook een plek wordt
ingeruimd voor iemand met lokale expertise?
In het Plan van Aanpak dat binnen afzienbare tijd aan de Raad voor aangeboden, wordt het voorstel
gedaan om Fort Honswijk onder te brengen in een Stichting. Wij zullen dat in het raadsvoorstel
toelichtenl. De stichting krijgt, naast de nu ingerichte Raad van Advies, een Raad van Toezicht.
Het college zegt toe dat zij bij de inrichting van deze Raad van Toezicht minimaal 1 bestuurszetel zal
reserveren voor een bewoner van het eiland en dat statutair zal worden vastgelegd dat dit ook in
toekomst geborgd wordt. Het college is van mening dat een plek in de Raad van Toezicht beter
aansluit bij de geuite wens dan in de Raad van Advies.
Vraag 2: Wat gaat u eraan doen de genoemde betrokkenen en andere belanghebbenden beter
te betrekken bij de ontwikkeling van het fort.
Naar aanleiding van deze vraag stelt het college het volgende voor:
1. Het overleg met omwonenden en de 4 genoemde organisaties zal vanaf heden los van elkaar
worden gevoerd, zodat het overleg met deze 4 organisaties aan kracht zal winnen.
2. De gemeente hanteert voor dit proces de participatieladder, waarin verschillende niveaus van
participatie worden onderscheiden, te weten "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.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jon\
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