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Aan de voorzitter van de raad 

Steller van de vragen: Wouter van den Berg (SGP) 

Onderwerp: Meer lokale betrokkenheid bij ontwikkeling Fort Honswijk 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

Sinds de gemeente eigenaar is van Fort Honswijk wordt er hard gewerkt aan planvorming en 
ontwikkeling. Er zijn diverse evenementen op het terrein georganiseerd en kwartiermaker Joost van 
Raay is hard aan de slag om tot een succesvolle ontwikkeling van Fort Honswijk te komen. 

 

Inmiddels zijn er ook berichten gekomen dat er een Raad van Advies is/wordt ingesteld. In de 
nieuwsbrief van Milieuwerkgroep Houten is daarover te lezen:  

 

Er is een Raad van Advies ingesteld waar Pieter van Vollenhove voorzitter is. Verder is er nog een 
aantal grote namen verzameld. Enkele namen zijn Boele Staal (voormalig Commissaris der Koning 
Utrecht), Dijkgraaf Patrick Poelman, Silvo Thijssen (Directeur Staatsbosbeheer) en Marc vd Tweel 
(Directeur Natuurmonumenten). Deze Raad van Advies geeft maatschappelijk draagvlak aan de 
plannen, stelt de gemeente. 

 

SGP-Houten vindt het goed dat er een Raad van Advies is ingesteld van kundige mensen met brede 
expertise. Echter missen wij iemand vanuit de omgeving die geworteld is in de Houtense samenleving, 
iemand met lokale expertise. Dat vinden wij van belang voor enerzijds het draagvlak voor de Raad van 
Advies en diens adviezen in de lokale gemeenschap, maar anderzijds ook voor het waarborgen van 
meewegen van lokale expertise. 

 

1. Is het college bereid te bevorderen dat in de Raad van Advies ook een plek wordt ingeruimd 
voor iemand met lokale expertise? 

 

Tevens is bij de behandeling van het raadsvoorstel over de aankoop Fort Honswijk door de gemeente 
een amendement van de SGP, medeondertekend door ChristenUnie, GroenLinks, CDA, ITH en 
Houten Anders (074-2016) aangenomen, waarin besloten is: 

 

Het college op te dragen om omwonenden en relevante belangenorganisaties structureel te betrekken 
bij visievorming op recreatie en natuurbehoud op het Eiland van Schalkwijk, en daarbij in 
gezamenlijkheid te komen tot een aanvullend inhoudelijk ontwikkelingskader voor Fort Honswijk […].  

 

Uit berichtgeving van ’t Groentje van 13 september 2017 blijkt dat organisaties als de Milieuwerkgroep 
Houten, Natuurbehoud Stelling van Honswijk en omgeving, stichting Leefbaarheid Tull en 't Waal en 
stichting Honswijk-Everdingen zich wel bijgepraat, maar onvoldoende betrokken voelen als het gaat om 
de ontwikkeling van Fort Honswijk. Ze maken zich zorgen over het behoud van natuur, de rust en de 
leefbaarheid op Het Eiland van Schalkwijk. 

 

SGP-Houten vindt dat het college hiermee onvoldoende invulling geeft aan de uitvoering van het 



aangenomen amendement. Wij vinden draagvlak bij ontwikkeling van Fort Honswijk belangrijk omdat 
het Fort voorgesteld wordt als een project met internationale allure, en ontwikkelingen op en rond het 
Fort dus grote impact zullen hebben op de directe omgeving en het Eiland van Schalkwijk. Daarom is 
het beter belanghebbenden niet zijdelings via bijpraatmomenten, maar juist heel direct en prominent te 
betrekken. De aankoop en ontwikkeling van het Fort en de ontwikkeling van mobiliteit en recreatie 
hangen samen met de kwaliteit van de leefomgeving voor de bewoners van het Eiland van Schalkwijk. 
SGP-Houten stelt hierover de volgende vraag: 

 

2. Wat gaat u eraan doen de genoemde betrokkenen en andere belanghebbenden beter te 
betrekken bij de ontwikkeling van het Fort? 

 

Ondertekening en naam indiener(s): 

 

 

 

Wouter van den Berg (SGP-Houten) 

 

 


