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Memo 

Project : Fort Honswijk 
 

Aan : de leden van de gemeenteraad, i.a.a. de commissieleden 

Van : het college van B&W 

Datum : 16 november 2017 

Betreft : Inhoudelijke reactie op bespreking in RTG van 14 november 2017 



2 
 

 

Inleiding 

In de RTG van 14 november jl. hebben 10 personen ingesproken bij de behandeling van het 

raadsvoorstel over de toekomst van Fort Honswijk. In de inspraakreacties zijn veel vragen 

aan de raad en/of het college gesteld. De raadsleden op hun beurt hebben de nodige vragen 

aan de insprekers gesteld. Omdat de bespreking van dit onderwerp rond 22.45 uur is 

afgebroken, heeft de portefeuillehouder niet meer de gelegenheid gekregen om namens het 

college te reageren op de vele vragen en opmerkingen. Vooruitlopend op een vervolg van de 

behandeling in de RTG reageren wij  als college alvast schriftelijk op veel van de genoemde 

punten. We doen dat per onderwerp. 
 
Visie op het Eiland van Schalkwijk en hoe de plannen rond Honswijk hierin passen 

Na jarenlange discussies over mogelijke grootschalige woningbouw op het Eiland van 

Schalkwijk is in 2008 overeenstemming bereikt tussen rijk, provincie, het Bestuur Regio 

Utrecht en deelnemende gemeenten dat de benodigde woningbouw niet op het Eiland van 

Schalkwijk zou plaatsvinden.  Daarmee is een eerste belangrijke keuze gemaakt voor dit 

bijzondere gebied. Vervolgens is in de Structuurvisie van 2011 onze visie vastgelegd voor de 

gewenste ontwikkeling voor het Eiland van Schalkwijk en hoe daar te komen. In deze 

structuurvisie is aangegeven dat er, naast de gewenste agrarische structuurversterking, 

andere economische dragers op het eiland moeten worden toegevoegd. De recreatiesector 

is hiervoor kansrijk. De toevoeging van banen op het eiland draagt bij aan de leefbaarheid 

van het gebied en aan de kwaliteit van de voorzieningen op het eiland. Alles hangt met 

elkaar samen: het één versterkt het ander. De voorgestelde plannen voor Fort Honswijk 

laten een ontwikkeling tot zo’n economische drager van het eiland zien. Deze ontwikkeling 

past daarmee binnen het vastgestelde beleid van de Structuurvisie. 
 
Cultuurhistorische Leidraad 

In het Plan van Aanpak wordt verwezen naar de cultuurhistorische leidraad. Deze leidraad is 

op 14 november jl. afgerond en is als bijlage bij deze notitie gevoegd. De essentie ervan is  in 

het Plan van Aanpak opgenomen, het Plan van Aanpak hoeft daarom niet meer op de 

inhoud van deze leidraad aangepast te worden. 
 
Governance & stichting 

Het is goed om te benadrukken dat overdracht van het fort aan een stichting primair 

gebeurt om externe financiële middelen te kunnen binnenhalen. Overheden, loterijen en 

(cultuur-)fondsen verstrekken over het algemeen geen middelen aan overheden maar wel 

aan stichtingen. Het is daarom van belang dat deze overdracht spoedig gebeurt, zodat de 

 fondswerving snel op gang kan komen. De externe middelen zijn op korte termijn al nodig 

om het Masterplan te kunnen opstellen. 
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Door één van de insprekers werd de term plof-BV in de discussie ingebracht. Dit suggereert 

opzet. Hoewel elke BV in principe failliet kan worden verklaard, is de constructie van een 

stichting, in combinatie met een commerciële BV, zeker niet vanuit die opzet gekozen. De 

keuze voor deze combinatie heeft fiscaal-economische redenen. 

In reactie op het verzoek van de insprekers en hun achterban tot meer betrokkenheid van de 

gemeente Houten bij de inrichting van de stichting zegt het college toe dat twee van de in 

totaal vijf zetels in de Raad van Toezicht voor minimaal vijf jaar zullen worden bemenst door 

leden van het college van B&W. Deze toezegging wordt gedaan onder het voorbehoud dat er 

in juridische zin geen sprake mag zijn van een schijnconstructie, waardoor het risico van 

mislopen van financiële middelen groot is omdat de stichting alsnog als ‘overheid’ kan 

worden aangemerkt. Het college beschouwt het verzoek om meer gemeentelijke 

betrokkenheid als een wens van de raad, waaraan zij dus tegemoet wil komen. 

Ten aanzien van gemeentelijke betrokkenheid bij het vervolgtraject wijzen wij daarnaast op 

de toezegging in het raadsvoorstel dat het op te stellen Masterplan na gereedkomen ter 

goedkeuring zal worden aangeboden aan de gemeenteraad. Bovendien staat na vaststelling 

van het Masterplan ook het planologisch instrumentarium nog aan de gemeente ter 

beschikking. Kortom, de gemeentelijke betrokkenheid is op verschillende manieren geborgd. 

Met bovenstaande werkwijze wordt voldaan aan de voordelen van een stichting in 

combinatie met voldoende betrokkenheid van de gemeenteraad van Houten. 

De oproep van één van de insprekers om eerst een bestemmingsplan te maken, voordat er 

een plan van aanpak wordt vastgesteld en een masterplan wordt gemaakt, is wat ons betreft 

niet aan de orde. Een bestemmingsplan maak je altijd pas nadat je eerst weet wat je wilt, en 

niet andersom. 

Overigens heeft het college ondertussen ook besloten om, in reactie op de zorgen bij 

meerdere insprekers, naast het ‘opkomen voor cultuurhistorische waarden’ ook het 

‘opkomen voor ecologische waarden’ aan de doelstelling van de stichting in de 

oprichtingsakte toe te voegen. 

 

Juridische aspecten 

 De gemeente Houten is vrij om het fort over te dragen aan een nieuwe stichting. Aan de 

gemeente zijn in de verkrijgingsakte geen beperkingen opgenomen. De suggestie van 

één van de insprekers in de RTG dat de gemeente via een kettingbeding kan worden 

gehouden aan eerdere plannen en/of toezeggingen van de vorige eigenaar, is onjuist. Dit 

is geverifieerd bij de notaris. 

 De gemeente Houten loopt (in beginsel) geen financiële risico’s bij een faillissement 

en/of exploitatietekorten. Dat wordt anders als de gemeente zich sterk maakt voor 

verplichtingen van de stichting of contractueel zich anderszins daartoe verbindt. De 

Hoge Raad houdt in beginsel nog steeds een strikte scheiding van de rechtspersonen in 

stand. 

 Eén van de insprekers stelde dat de herontwikkeling van Honswijk MER-plichtig zou zijn 

omdat het gaat om een jachthaven en een attractiepark. Dit is vanwege de relatieve 

kleinschaligheid echter niet het geval.  
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Scenario’s & investeringen 

Er zijn veel vragen gesteld over het beperkte aantal van twee scenario’s in het Plan van 

Aanpak, namelijk: € 35 miljoen investeren óf niets doen. Om het vraagstuk duidelijk te 

maken, worden hieronder 3 scenario’s benoemd: 
 
Scenario 1: Fors investeren 

Om het totale rijksmonument goed te restaureren, zowel de elf rijksmonumentale 

gebouwen als het terrein binnen de fortgracht is, op basis van benchmarking, een bedrag 

geraamd van € 20 miljoen. Dit moet één keer worden geïnvesteerd om het complex weer in 

topconditie te brengen. Het is duidelijk dat deze investering niet kan worden terugverdiend 

met het gebruik van deze gebouwen die veelal een incourante maat hebben en daarnaast 

ook nog eens bij voorkeur toegankelijk moeten blijven voor het brede publiek. Voor dit 

bedrag wordt daarom gezocht naar externe financiering. Uit gesprekken met potentiële 

financiers is duidelijk geworden dat hier zeker mogelijkheden liggen, mits het ook echt goed 

wordt aangepakt. 

Naast de € 20 miljoen aan restauratiekosten, is een bedrag van € 15 miljoen geraamd voor 

de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige bebouwing. Het betreft hier private middelen. 

Deze gebouwen worden dus niet gefinancierd vanuit gemeenschapsgeld, maar door het 

bedrijfsleven.  En bedrijven doen die investering alleen als het fort tiptop in orde is. Daarmee 

houden publieke en private investeringen elkaar min of meer in evenwicht. 

Dit scenario past ook goed bij de mogelijke bereidheid van hogere overheden om, mede in 

het kader van de UNESCO-nominatie, te investeren in de Stelling van Honswijk. 
 
Scenario 2: Beperkt investeren 

Indien plannen worden ontwikkeld die een gemiddelde investering vragen, is uit gesprekken 

met potentiële financiers gebleken dat zij hierin niet of nauwelijks willen investeren. Het is 

duidelijk niet zo dat we, als we de ambitie halveren, ook het beschikbaar te stellen budget 

halveert. In vrijwel alle gevallen zullen de in beeld zijnde financieringsbronnen dan volledig 

wegvallen. Daardoor levert een lagere investering dus een slechtere businesscase op, hoe 

paradoxaal dat wellicht ook klinkt. Wellicht kan er op de korte termijn nog een 

budgetneutrale exploitatie worden gevoerd, maar op de lange tijd lukt dat zeker niet en ook 

kan met zekerheid niet worden voldaan aan de verplichtingen die de erfgoedwet aan 

eigenaren van Rijksmonumenten oplegt. 
 
Scenario 3: niets doen 

Indien er geen plannen worden gemaakt om te komen tot restauratie en herontwikkeling, 

zal het gebruik van het fort beperkt blijven tot het geven van rondleidingen en een beperkt 

overig gebruik van het fort in de huidige staat. Daarbij zullen de monumentale gebouwen 

verder vervallen en kan ook niet worden voldaan aan de verplichtingen uit de Erfgoedwet. 

Ook zal het niet lukken om tot een kostendekkende exploitatie te komen. 

 

Bezoekersaantallen en evenementen 

Als stip op de horizon wordt uitgegaan van een aantal van 100.000 bezoekers per jaar. Met 

dit aantal is in de opstelling van de mobiliteitsvisie voor het Eiland van Schalkwijk rekening 

gehouden, waarbij deze bezoekers via een mix aan vervoersmiddelen het fort zullen 

bereiken, per auto, fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Voor een deel zal dit 

gebeuren via de transferia bij de toegangen naar het eiland, zoals de Linielanding en Pand 

Pannenkoek.  
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Deze voorzieningen worden in de komende jaren uitgebreid. De bij Honswijk aanwezige 

haven aan de Lek zal daarbij ook verder worden ontwikkeld, zodat vervoer over water een 

bijdrage aan de bereikbaarheid van het fort kan leveren zonder dat dit de wegenstructuur 

op het eiland verder belast. 

In tegenstelling tot wat door één van de insprekers werd gesuggereerd, zijn er géén plannen 

voor een maandelijks evenement met grote bezoekersaantallen. Het college gaat uit van 

maximaal 3 grotere evenementen per jaar, waarbij ‘groot’ ook relatief is. Het gaat om een 

maximum aantal van 4.000 tot 8.000 bezoekers. Daarbij geldt voor elke organisator de 

verplichting om per evenement een mobiliteitsplan op te stellen, waarbij bijvoorbeeld 

pendelvervoer vanaf de parkeerterreinen van het recreatieschap, langs de Lekdijk in de 

richting van de A27, wordt ingezet. 

 

Flora&fauna 

In 2009 en 2010 zijn door de Zoogdiervereniging diverse onderzoeken uitgevoerd naar de 

aanwezige vleermuispopulatie op het terrein van Fort Honswijk in het algemeen en het 

torenfort in het bijzonder. Sinds die tijd wordt elke winter door vrijwilligers het aantal 

(zichtbare) overwinterende vleermuizen geteld. In de afgelopen periode (van 1 oktober 2016 

tot 30 september 2017 is door bureau De Groene Ruimte een integraal jaarrond flora- en 

faunaonderzoek uitgevoerd. Het bijbehorende rapport is op 7 november definitief gereed 

gekomen en ligt op dit moment, conform vorig jaar gemaakte afspraken, ter beoordeling bij 

de Milieuwerkgroep Houten.  Het betreffende rapport is als bijlage aan deze notitie 

toegevoegd. De onderzoeken geven een consistent beeld over de afgelopen jaren:  

 De geschutstoren is op dit moment het belangrijkste gebouw voor de vleermuizen. 

 Er komen meerdere soorten vleermuizen op het fort voor, waarvan sommige relatief 

zeldzaam zijn. 

 Het aantal zichtbare overwinterende vleermuizen bedraagt circa 300 stuks. 

 Op zomeravonden zwermen er 6.000 à 7.000 vleermuizen rond de toren. 
 
Het verschil tussen de vorige eigenaar (het rijk) en de huidige eigenaar (de gemeente) zit 

hem niet in de feiten ten aanzien van de populatie, maar in de ambitie. Het rijk  vond de 

kansrijkheid van het mitigeren van de vleermuispopulatie uit het toren te laag om voor 

zichzelf als ambitie te formuleren. Het college daarentegen vindt dat het, gezien de 

recreatieve en economische belangen, de moeite waard is om het mitigeren van de 

vleermuispopulatie uit de toren als ambitie in het Plan van Aanpak op te nemen. Het 

standpunt van de vorige eigenaar is daarbij, wellicht wat ongelukkig geformuleerd, in het 

raadsvoorstel opgenomen als “oude ideeën van de vorige eigenaar”. 
 
Het college zal laten uitzoeken of WIFI-straling een negatieve impact heeft op 

vleermuisgedrag. Een eerste voorlopige beoordeling laat zien dat de frequentie van WIFI-

straling vrijwel gelijk is aan de alomtegenwoordige 3G- en 4G-straling van de netwerken van 

telecomproviders, terwijl de reikwijdte kleiner is. De impact van WIFI lijkt daarmee 

verwaarloosbaar, maar wordt dus nog verder uitgezocht. 
 
Als voorbereiding op het in 2018 op te stellen Masterplan zijn we in gesprek met de 

Zoogdiervereniging. In deze gesprekken is door de Zoogdiervereniging aangegeven dat de 

eerstvolgende stap in het planvormingsproces dient te bestaan uit het uitvoeren van een 

ecologisch-juridische scan. Deze zal direct na vaststelling van het masterplan in opdracht 

worden gegeven. Daarbij is voor het college duidelijk dat het bij de ambitie om het torenfort 

jaarrond beschikbaar te krijgen voor de exploitatie van het fort gaat om een proeftuin voor  
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het samengaan van erfgoed en natuur. Daarbij blijft het evident dat gemeente én stichting 

zich in de toekomst te allen tijde aan de vigerende natuurwetgeving zullen moeten houden. 
 
Er wordt door diverse personen en partijen gevraagd naar en geciteerd uit een ecologisch 

advies met betrekking tot mogelijkheden voor ingebruikname van en activiteiten op de 

forten Honswijk en Everdingen uit 2012. Het betrof hier een advies van de ambtelijke 

begeleidingsgroep die zich op dat moment bezig hield het een mogelijke gecombineerde 

herontwikkeling door het rijk van de forten Honswijk en Everdingen. Het proces waarbinnen 

dit advies werd opgesteld is in 2013 alweer afgebroken, zonder concrete resultaten. Het 

college beschouwt het rapport daarmee als achterhaald, maar voegt het op verzoek toch als 

bijlage aan deze notitie toe. 

 

Samenwerking binnen de waterlinie 

Tijdens de RTG werd gepleit voor meer samenwerking binnen de waterlinie, onder andere 

om ‘broodroof’ te voorkomen. Deze afstemming is al geruime tijd aan de gang.  Er wordt 

met vrijwel alle forteigenaren in de omgeving gesproken, zowel binnen de gemeente Houten 

als erbuiten. Waar mogelijk wordt samengewerkt en die samenwerking wordt almaar 

intensiever. Overlappende functies worden zoveel mogelijk vermeden, zodat de 

ontwikkelingen elkaar kunnen versterken. Ook de Stichting Liniebreed Ondernemen speelt 

een belangrijke rol bij het voorkomen van ongewenste concurrentie binnen het geheel van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Toenemende samenwerking hoeft echter geen beletsel te 

zijn om nu een plan van aanpak voor Honswijk vast te stellen. 

 

Bouwkundige zaken 

In het Ruimtelijk Kwaliteitskader was de mogelijkheid van nieuwe bebouwing op het terrein 

van Fort Honswijk al nadrukkelijk genoemd. Daarbij is een contour aangegeven waarbinnen 

deze bebouwing zou kunnen worden toegestaan, zonder zichtlijnen te doorbreken of 

anderszins afbreuk te doen aan de cultuurhistorische waarde van het fort. Als in het Plan van 

Aanpak dus wordt gesproken over het toevoegen van nieuwe bebouwing, is dat volledig in 

lijn met het eerder vastgestelde Ruimtelijk Kwaliteitskader. 
 
Het getal van 11 meter bouwhoogte dat tijdens de RTG werd genoemd is noch in het Plan 

van Aanpak, noch in het Ruimtelijk Kwaliteitskader terug te vinden. In het Ruimtelijk 

Kwaliteitskader wordt juist gesteld dat nieuwe bebouwing niet prominent op het terrein 

aanwezig mag zijn, maar terughoudend dient te worden gepositioneerd en zorgvuldig moet 

worden ingepast. Als een geslaagd voorbeeld hiervan kan worden gedacht aan ‘Werk aan 

het Spoel’ aan de overzijde van de Lek. 
 
Er is gesteld dat de inundatiesluis nog aanwezig is onder de Lekdijk. Juist enkele weken 

geleden hebben we hier samen met het Hoogheemraadschap onderzoek naar gedaan door 

een proefgat te graven ter plaatse van de sluis. Het blijkt dat deze sluis inderdaad nog 

aanwezig is, maar wel zeer zwaar beschadigd. Niet de bovenste laag is eraf gesloopt; het 

gaat eerder om de bovenste helft. Overigens blijft het de ambitie van het college om zoveel 

mogelijk van deze sluis weer zichtbaar te maken en te restaureren, als kans in combinatie 

met de aanstaande dijkverzwaring. 
 
Verder is gepleit voor de bouw van één of meer genieloodsen op het terrein als goedkope én 

historisch verantwoorde oplossing. Hier wordt al enige tijd serieus aan gedacht. Dit 

onderwerp komt zeker terug in de masterplanfase. 
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Participatie 

Het Plan van Aanpak verwoordt de ambitie van het college. In het proces van het Plan van 

Aanpak hebben de verschillende actoren vooral geparticipeerd op het niveau ‘meeweten’. 

Hiervoor is gekozen omdat het formuleren van een stip op de horizon toch primair een 

verantwoordelijkheid van de eigenaar is. Het Plan van Aanpak zet de kaders neer 

waarbinnen het Masterplan wordt uitgewerkt. Binnen deze kaders is invloed van 

verschillende belanghebbenden mogelijk. Onlangs is daarom door de projectorganisatie een 

actorenanalyse (zie bijlage 3 bij het raadsvoorstel)  uitgevoerd voor de volgende fase, het 

opstellen van het Masterplan. In díe fase is voor meerdere belanghebbenden het niveau 

‘meedenken’ of zelfs het niveau ‘meewerken’ mogelijk. In de fase van het Masterplan 

worden de plannen concreet. De randvoorwaarden van het Plan van Aanpak zijn hierbij 

nodig als afbakening.  

 

Everdingen 

Tot nu toe zijn alleen de bewoners van het Eiland van Schalkwijk betrokken bij de 

ontwikkelingen. De inwoners van Everdingen hebben daarom een punt als zij aangeven dat 

zij vergeten zijn bij het tot nu toe gevoerde proces. In het vervolg worden ook de bewoners 

van Everdingen bij het herontwikkelingsproces betrokken. 
 

Bijlagen 

1. Rapportage jaarrond flora- en faunaonderzoek van bureau De Groene Ruimte 

2. Cultuurhistorische leidraad van bureau Steenhuis-Meurs 

3. Ecologisch advies ingebruikname forten Honswijk en Everdingen (achterhaald) 


