GroenLinks en SGP dringen met succes aan op uitstel bespreking toekomst Fort Honswijk
De informatie om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van Fort Honswijk is nog
niet op orde. Daarom hebben GroenLinks en SGP met succes gepleit voor uitstel van de
besluitvorming. Dit pleidooi kreeg bijval van de andere partijen.
Vanavond was het Ronde Tafel Gesprek (RTG) over de toekomst van het Fort. De
raadsbehandeling zou plaatsvinden op 28 november 2017. Er is afgesproken dat er een
tweede RTG komt in december of januari, waar alle benodigde informatie voor zal worden
aangeleverd. De bespreking van het voorstel in de raad wordt hiermee ook uitgesteld.
Maatschappelijke organisaties en inwoners lieten vanavond duidelijke kritiek horen op de
plannen voor Fort Honswijk. Breed leeft het gevoel dat de plannen ten koste gaan van rust
op het Eiland van Schalkwijk, flora en fauna, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook liggen
geen alternatieve ontwikkel scenario’s voor waar de raad naar kan kijken.
GroenLinks en de SGP drongen in de RTG aan op uitstel van de behandeling van het
raadsvoorstel omdat de bij de raad aangeleverde informatie onvolledig is en mogelijk ook
onjuiste informatie bevat. Zo wordt er in het raadsvoorstel verwezen naar het rapport van
De Groene Ruimte, een organisatie die een jaarrond onderzoek gedaan heeft naar de
aanwezigheid van beschermde vleermuizen. Dit rapport ontbreekt echter bij de stukken.
Daarnaast blijft het onduidelijk of hetgeen de gemeente voorstaat met de ontwikkeling van
het fort juridisch mogelijk is: een ontheffing van de Wet Natuurbescherming is hiervoor een
vereiste. Zonder deze informatie kan de raad geen beslissingen nemen.
Tot slot gaven GroenLinks en de SGP aan onaangenaam verrast te zijn over de brief die zij
van de Zoogdiervereniging ontvingen. De vereniging geeft in haar brief aan dat het – in
tegenstelling tot hetgeen de gemeente beweert in het plan van aanpak – niet klopt dat
gemeente en vereniging ‘op het punt staan’ om een convenant te tekenen om het torenfort
jaarrond in gebruik te kunnen nemen voor activiteiten.
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