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Raadsvoorstelnummer: 2019-064 

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 5 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 29 oktober 2019 

Onderwerp: Fort Honswijk – Leefbaarheid Eiland van Schalkwijk 

De Raad, 
 
Gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat 

- De recreatieve functie van het Eiland van Schalkwijk verder wordt versterkt door de 
ontwikkeling van Fort Honswijk; 

- Er tevens andere ontwikkelingen zijn in de Zuid-West hoek van het Eiland van Schalkwijk 
(ontwikkeling van andere Forten, versterken Lekdijk, recreatieterreinen bij Tull en ’t Waal); 

- Dit zal leiden tot een toename van bezoekers, verkeer, evenementen, geluid en levendigheid,  
met daaraan gekoppeld een groeiende kans op situaties die om handhaving vragen; 

- Bewoners van het Eiland van Schalkwijk zorgen hebben dat de leefbaarheid in het geding 
komt door het totaal aan activiteiten en evenementen die op de verschillende locaties door het 
jaar plaatsvinden; 

 
Overwegende dat 

- Het bovendien aannemelijk is dat er in de toekomst een concentratie van evenementen in de 
zomerperiode zal ontstaan, waarbij er maandenlang ieder weekend een evenement kan 
plaatsvinden; 

- Er sprake kan zijn van een cumulatie van effecten vanuit verschillende activiteiten en 
evenementen; 

- Handhaving voor inwoners vaak niet overzichtelijk is omdat er veel instanties betrokken 
kunnen zijn, denk aan gemeente, politie, provincie, recreatieschap, HDSR en 
Staatsbosbeheer; 
 

Van mening dat 
- De leefbaarheid op het Eiland van Schalkwijk gewaarborgd dient te worden bij ontwikkelingen 

die recreatie versterken;  
- Dit ondermeer kan door aan te sturen op spreiding van evenementen en activiteiten, beperken 

van maximale verkeersdruk en geluidsoverlast en extra aandacht voor handhaving; 
 

Verzoekt het college: 
 
De zorgen van de bewoners voor het behoud van de leefbaarheid te adresseren door  

- Blijvend oog te hebben voor de cumulatieve effecten van verkeer, geluid en licht bij de diverse 
evenementen en activiteiten, en dit ook te betrekken bij het vaststellen van de 
evenementenkalender. 

- Uit te zoeken in hoeverre aangestuurd kan worden op een spreiding van evenementen en 
activiteiten in het buitengebied en hierbij rekening te houden met het beperken van 
verkeersdruk en het voorkomen van geluidsoverlast, en hier zo mogelijk invulling aan te 
geven. 

- In overleg met betrokken overheden en instanties extra aandacht te geven aan handhaving op 
het Eiland van Schalkwijk en hierover met bewoners te communiceren; 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Wouter van den Berg                              Sjoerd Kasius 
SGP                                                         ITH 
 
 


