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1 INLEIDING 

In 2018 is door de gemeente Houten een vergunning van 5 jaar verleend voor het 

verruimen van de planologische gebruiksmogelijkheden voor Fort Honswijk. Deze 

tijdelijke vergunning loopt in 2023 af. Om toekomstige exploitanten meer 

planologische ruimte te bieden, is Stichting Fort Honswijk voornemens om opnieuw 

een tijdelijke vergunning aan te vragen om hiermee enerzijds de verleende 

vergunning te verlengen en anderzijds de planologische mogelijkheden te 

verruimen. In 2019 is een ontwikkelkader opgesteld waarin de kaders en 

randvoorwaarden, waarbinnen (ondernemers-)plannen kunnen uitwerken. Dit 

ontwikkelkader vormt een belangrijke leidraad voor deze onderbouwing. Het 

verruimen van de planologische gebruiksmogelijkheden past binnen de gestelde 

kaders van het ontwikkelkader. Ten behoeve van de ontwikkeling wordt de 

bestaande bebouwing niet gesloopt. Eveneens wordt er niet gebouwd. Er wordt wel 

een tijdelijk bouwwerk geplaatst. Dit wordt op zo’n manier geplaatst dat deze 

gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen is en vormt daarom geen extra 

bebouwing. Het plan voorziet enkel in het toestaan van andere functies op de 

gronden of in de bestaande gebouwen. Deze nieuwe vergunning krijgt opnieuw een 

doorlooptijd van 5 jaar.  

 

1.1 AANLEIDING 

In 2023 verloopt de tijdelijke vergunning voor het verruimen van de planologische 

gebruiksmogelijkheden. Vanaf dat moment gelden de regels volgens het vigerende 

bestemmingsplan ‘Eiland van Schalkwijk’. Om een toekomstig exploitant opnieuw 

meer gebruiksmogelijkheden te bieden, is opnieuw gekeken naar de invulling van 

de bestaande bebouwing en gronden. Het verruimen van de planologische 

gebruiksmogelijkheden blijkt niet mogelijk te zijn op grond van het vigerend 

bestemmingsplan. Om het project te kunnen realiseren is daarom, gezien het 

bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het nemen van een projectbesluit 

danwel (partiële) herziening van het bestemmingsproject vereist. In dit geval is de 

keuze gemaakt om ten behoeve van het project een omgevingsvergunning te 

verlenen als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo. Voorwaarde is dat het besluit is 

voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Het voorliggende document 

strekt hiertoe. 

 

Op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wabo kan voor gevallen die per 

Algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen met een omgevingsvergunning 

worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de zogenaamde 

kruimelgevallen die in Bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht zijn opgenomen. 

Onder lid 11 wordt een tijdelijke afwijking (van hoogstens tien jaar) als 

kruimelgeval aangeduid. Voorliggend voornemen past binnen deze categorie. 

 

1.2 LIGGING EN BEGRENZING PROJECTGEBIED 

Het plangebied is gelegen aan de Lekdijk 58 te Schalkwijk, gemeente Houten. Ten 

zuiden van het plangebied stroomt de rivier de Lek. De planlocatie is gelegen in het 

buitengebied van de gemeente Houten. Ten noorden van het plangebied, op 

fietsafstand, ligt de kern van Houten. De kernen van Nieuwegein en Culemborg 

liggen eveneens op fietsafstand van de planlocatie. Fort Honswijk is onderdeel van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie [NHW]. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is op 26 

juli 2021 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.  
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De planlocatie is gelegen op het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente 

Houten, sectie I, perceel 1829. De projectlocatie heeft een totale oppervlakte van 

123.275 m². In de navolgende figuren is de ligging van het plangebied aangegeven.  

Figuur: Luchtfoto met globale begrenzing plangebied (bron: Google Maps) 

Figuur: Uitsnede kadastrale kaart met ligging plangebied (bron: Perceelloep) 
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1.3 VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 

Op 30 augustus 2017 heeft de raad van de gemeente Houten het bestemmingsplan 

“Eiland van Schalkwijk” vastgesteld.  

 

Het projectgebied ligt binnen de grenzen van dit vigerende bestemmingsplan. Door 

middel van een omgevingsvergunning wordt geëffectueerd dat de bepalingen van 

het bestemmingsplan die het project in de weg staan, voor het project buiten 

toepassing blijven.  

 

1.4 LEESWIJZER 

In het volgende hoofdstuk worden het projectgebied en het project beschreven. In 

hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van het van belang geachte rijks-, provinciaal en 

gemeentelijk beleid. Hoofdstuk 4 bevat een toets aan relevante wet - en regelgeving 

op het gebied van bodem, water, milieuzonering, luchtkwaliteit, geluid, externe 

veiligheid, ecologie en archeologie. In de laatste twee hoofdstukken wordt ingegaan 

op economische uitvoerbaarheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid.  
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2 GEBIEDS- EN PROJECTBESCHRIJVING 

 

2.1 BESCHRIJVING PROJECTGEBIED 

Het plangebied omvat Fort Honswijk. In de huidige situatie is het een gebied met 

veel groen dat omringd wordt door water. Vanaf de Lekdijk is het vooral zichtbaar 

als groen eiland. Het plangebied heeft een oppervlakte van 13,5 hectare. Op het 

fort bevinden zich 24 opstallen. Het fort is aangewezen als rijksmonument. De 

gezamenlijke oppervlakte (bvo) van de gebouwen bedraagt 11.303 m 2. De toren 

(gebouw I) is het grootste gebouw en heeft een oppervlakte van 4.112 m 2. In het 

verleden is gebleken dat de toren in verband met de aanwezigheid van vleermuizen 

beperkt bruikbaar is. De gebruiksruimte (nvo) van de gebouwen bedraagt inclusief 

toren 7.585 m2. Exclusief toren hebben de gebouwen een nvo van 5.324 m 2.  

 

 
Fort Honswijk met de daarop liggende gebouwen en groeninrichting.(bron: BAG viewer)  
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Ligging bestaande gebouwen op Fort Honswijk. 

 

2.1.1 Omgeving  

Het plangebied ligt aan de Lek op het Eiland van Schalkwijk in het buitengebied van 

de gemeente Houten. De kernen van Houten, Culemborg en Nieuwegein liggen op 

fietsafstand. Het plangebied wordt omringd door cultuurhistorische 

bezienswaardigheden van de Hollandse Waterlinie. 

Omgeving plangebied (bron: Google Earth) 
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2.1.2 Uitgangssituatie sinds vergunning 2018 

In 2018 is een tijdelijke vergunning, voor vijf jaar, verleend. De reden dat 

toentertijd gekozen is voor een tijdelijke verruiming van de planologische 

gebruiksmogelijkheden, is dat de tijdeli jke exploitatie een levendige plek, inkomsten 

en uitstraling oplevert.  

 

Voor de gebouwen gelden sinds de verleende vergunning in 2018 de volgende 

uitgangspunten: 

• te behouden en herstellen gebouwen en jaarrond gebruik:  

o gebouw A, poortgebouw;  

o gebouw B, werkplaats;  

o gebouw B1, schietbaan;  

o gebouw C, remise;  

o gebouw D, magazijn;  

o gebouw E, magazijn;  

o gebouw F, magazijn;  

o gebouw H, magazijn;  

o gebouw M, kazemat;  

o gebouw O, garage/werkplaats/kantoor;  

o gebouw P, eetzaal;  

o gebouw V, werkplaats.  

• te behouden en herstellen gebouwen en halfjaarlijks gebruik (tussen 1 april en 

1 oktober):  

o gebouw K, contrescarpgalerij;  

o gebouw G1, poterne;  

o gebouw G, remise;  

• niet gebruiken:  

o gebouw I, toren;  

 

Gebouwen K, G, G1 worden in de winterperiode, van 1 oktober t/m 31 maart, niet 

gebruikt aangezien deze ook als winterverblijf voor vleermuizen dienen. Gebouw I 

wordt in het geheel niet gebruikt. Dit gebouw werd ten tijde van de vorige 

vergunning in 2018 intensief gebruikt door vleermuizen. Hierdoor was het niet 

mogelijk om op korte termijn het gebouw in gebruik te nemen zonder de 

verblijfplaats voor de vleermuizen te verstoren. 

 

In de volgende tabel is aangegeven welke bestemmingen zijn aangevuld ten 

gevolge van het verlenen van de tijdelijke vergunning in 2018.  

 

Verruiming van de 

geldende  bestemmingen 

gebaseerd op de 

tijdelijke vergunning in 

2018 

Gericht op gebruik voor 

Bedrijf In de bestaande bebouwing de uitoefening van een 

bedrijf uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten 

Maatschappelijk In de bestaande bebouwing de uitoefening van een 

maatschappelijke functie naar aard en omvang tot 

en met maximaal milieucategorie 2. 
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Cultuur en ontspanning Activiteiten voor cultuur en ontwikkeling met daarbij 

behorende ondergeschikte horeca-activiteiten (max. 

100 m2). Voorbeelden zijn een museum of expositie. 

Kantoor Kantooractiviteiten in de bestaande en tijdelijke 

gebouwen. Voorbeelden van kantooractiviteiten: 

- zakelijke dienstverlening, zoals: 

internetbedrijven, ontwerpbureaus, 

architecten en adviesbureaus. 

- Beperkte baliefunctie. 

Verkeer De uitbreiding van bestemmingen zorgt voor meer 

publiek op het fort. De bestaande ontsluiting 

volstaat. Op het fort zijn maximaal 50 

parkeerplaatsen voor ondernemers en gebruik van 

het fort. Bezoekers maken gebruik van het nieuw 

aangelegde parkeerterrein (120) parkeerplaatsen ten 

oosten van Fort Honswijk. Extra bezoekers 

bijvoorbeeld bij evenementen is mogelijk met een 

evenementenvergunning. De gemeente moet dan 

een plan goedkeuren voor vervoer, parkeren en 

veiligheid. 

 

2.2 BESCHRIJVING PROJECT 

In 2023 verloopt de tijdelijke vergunning voor het verruimen van de planologische 

gebruiksmogelijkheden zoals vermeld in de voorgaande paragraaf. De ontwikkeling 

van het Fort dient plaats te vinden op een dusdanige wijze dat de aanwezige 

cultuurhistorische kwaliteiten en de huidige waarden ten aanzien van natuur, 

ecologie en landschap behouden blijven en waar mogelijk in de nabije toekomst 

worden versterkt. Om dit te bereiken, en om een toekomstige exploitant meer 

gebruiksmogelijkheden te bieden, is opnieuw bekeken hoe Fort Honswijk de 

komende vijf jaar gebruikt kan worden.  

 

Een deel van deze gebruiksmogelijkheden komt overeen met hetgeen wat in het 

verleden tijdelijk is vergund. De volgende uitbreiding van de bestemmingen worden 

met de nieuwe vergunning voortgezet:  

 

Voortzetting verruiming 

gebruiksmogelijkheden 

conform de tijdelijke 

vergunning in 2018 

Gericht op gebruik voor 

Bedrijf en kantoor Uitoefening van een bedrijf uit ten hoogste categorie 

2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten & 

kantooractiviteiten in de bestaande en tijdelijke 

gebouwen. 

 

Dit geldt voor de gebouwen A, B, H en C. Hier 

kunnen ze zich bedrijven vestigen tot categorie 2 en 

kan een kantoorfunctie uitgeoefend worden. 

Cultuur en ontspanning In gebouwen K/L, O en P kunnen in het verlengde 

van de vorige tijdelijke vergunning activiteiten met 

betrekking tot cultuur en ontspanning plaatsvinden. 
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In 2019 is een Ontwikkelkader voor Fort Honswijk opgesteld. De belangrijkste 

doelstelling van dit document is het aangeven van duidelijke kaders en 

randvoorwaarden, waarbinnen (ondernemers-)plannen kunnen worden uitgewerkt. 

Dit betreft zowel de functionele invulling, de ingrepen aan bestaande gebouwen, de 

ontwikkeling van nieuwbouw, de inrichting van de buitenruimte en de relatie met de 

omgeving. De eisen en randvoorwaarden komen voort uit de mogelijkheden die het 

fort en z’n omgeving bieden. Daarom is er nadrukkelijk naar gestreefd om niet méér 

eisen en randvoorwaarden te formuleren dan strikt noodzakelijk is om zo voldoende 

ondernemersruimte te houden. De extra planologische gebruiksmogelijkheden die 

gecreëerd worden met de nieuwe vergunning, passen binnen dit ontwikkelkader.  

 

Ten opzichte van de vorige vergunning wordt deze nieuwe tijdelijke vergunning op 

enkele punten verruimd. Ten opzichte van de tijdelijke vergunning in 2018 worden 

de volgende functies verruimd: 

• recreatief nachtverblijf (kort verblijf: bed & breakfast en natuurkamperen);  

• horeca (toestaan van horecacategorie 1, plaatsen van een foodtruck en 

realiseren van een terraszone of zone voor evenementen);  

 

Dit is schematisch weergegeven, inclusief een uitleg over de gewenste situatie, in 

de navolgende tabel. 

 

Huidige situatie Gericht op gebruik voor 

Recreatie als uitbreiding 

op de huidige 

maatschappelijke 

bestemming van het 

fort en de 

natuurbestemming van 

de fortgracht en de 

fortwal. 

Het planvoornemen bestaat om enkele gebouwen te 

gebruiken ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Dit is 

niet mogelijk binnen de regels van het vigerende 

bestemmingsplan, omdat de regels enkel dagrecreatie 

toestaan. De panden C, D, E, F, M en G worden in de 

gewenste situatie gebruikt ten behoeve van kort verblijf, 

zoals bijvoorbeeld een bed & breakfast. Dit betreft enkel 

een inpandige wijziging.  

 

Daarnaast wordt er in het midden en zuiden van het fort 

een zone (zone terras/horeca [zone t/h]) ingericht welke 

gebruikt kan worden voor evenementen. Het 

ontwikkelkader schrijft het volgende voor het houden van 

evenementen. Met evenementen bedoelen we de 

begripsbepaling die is opgenomen in de Algemene 

Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten, onder 

artikel 2.24. De gemeente Houten maakt daar 

onderscheid in melding plichtige evenementen en 

vergunning plichtige evenementen in de categorieën A-, 

B- en C-evenement. In dit onderscheid komen de mate 

van risico’s op het gebied van openbare orde en 

veiligheid, de impact op de omgeving en de gevolgen van 

verkeer tot uitdrukking. Voor de evenementen gelden de 

volgende kaders: 

 

Gedurende maximaal 10 dagen per jaar worden 

vergunning plichtige evenementen toegestaan op het 

terrein van Fort Honswijk, onder de volgende 

voorwaarden:  
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• Maximaal 5 dagen evenementen in de 

categorie B; de overige dagen evenementen 

in de categorie A. Evenementen in de 

categorie C zijn niet toegestaan.  

• Een bezoekersaantal van maximaal 2.000 

personen per dag, met bijpassende 

voorzieningen zoals vluchtroutes etc. Er wordt 

voor de bezoekersstromen gewerkt met een 

mobiliteitsplan, op basis waarvan wordt 

aangetoond dat het aantal 

autoverkeersbewegingen het toegestane 

aantal (400 mvt) niet overschrijdt. 

• Ten aanzien van muziek en geluid bij 

evenementen in de categorie B bedraagt het 

toegestane geluidsniveau bij de gevels van 

woningen van derden (buiten het fort) 

gedurende 5 dagen maximaal:  

o equivalent geluidsniveau (LAeq) 70 dB 

(A) tussen 08.00 en 20.00 uur;  

o equivalent geluidsniveau (LAeq) 65 dB 

(A) tussen 20.00 en 23.00 uur;  

o equivalent geluidsniveau (LAeq) 60 dB 

(A) tussen 23.00 uur en 01.00 uur ten 

behoeve van vertrekkende bezoekers 

en opruimwerkzaamheden;  

o piekgeluidniveau (LAmax) is 80 dB (A) 

tussen 08.00 en 20.00 uur;  

o piekgeluidniveau (LAmax) is 75 dB (A) 

tussen 20.00 en 23.00 uur.  

De bijbehorende dB(C)- waarden 

liggen maximaal 20 dB hoger.  

• Bij de evenementen in de categorie A is 

elektronisch versterkt geluid niet toegestaan.  

• Er wordt vooraf door een ter zake kundig 

bureau aangetoond dat de activiteiten geen 

schade toebrengen aan de op het terrein 

aanwezige flora en fauna; De Wet 

Natuurbescherming uit januari 2017 geldt te 

allen tijde als kader.  

• Het gaat om een beperkt aantal evenementen 

met heldere voorwaarden; dit komt omdat 

rekening is gehouden met de beperkingen 

van de plek én met eventuele evenementen in 

de omgeving van het fort 

Horeca De gebouwen P, O en K/L worden gebruikt als functie 

voor horeca, museum en winkel. 

 

Horeca categorie 1 toegestaan. Dit wordt lichte horeca 

genoemd, omdat er slechts van een geringe 

geluidsbelasting sprake is en omdat het hoofddoel niet is 

gericht op het schenken van alcoholhoudende dranken. 
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Binnen categorie 1 worden drie deelcategorieën 

onderscheiden:  

- categorie 1a bevat de winkelondersteunende 

horeca;  

- categorie 1b alleen kleinschalige horeca;  

- categorie 1c ook de grootschaliger activiteiten in 

de lichte horeca.  

 

Een specifieke deelcategorie binnen de lichte horeca is 

categorie 1d de bezorgdienst van eten- en 

drinkenswaren. Deze is niet toegestaan.  

 

Voorbeelden van horeca-activiteiten:  

- Categorie 1a: automatiek, broodjeszaak, 

croissanterie, koffiebar, lunchroom, tearoom, 

traiteur, ijssalon.  

- Categorie 1b: bistro, restaurant, hotel, snackbar, 

cafeteria, bed & breakfast.  

- Categorie 1c: 1 a+b > 250 m² tot 1000 m².  

 

In de bestaande gebouwen en tijdelijke gebouwen is 

commerciële zaalverhuur mogelijk voor bruiloften en 

partijen inclusief muziek/dans met versterking. Het 

maximale geluidniveau op de gevel van de meest 

naastliggende woning is 65 dBA.  

 

Daarnaast komt er in het zuidoosten een zone waar een 

foodtruck geplaatst kan worden.  

Natuurkamperen In het noordwesten wordt een deel van de gronden 

ingericht ten behoeve van natuurkamperen. Voor deze 

functie worden geen voorzieningen gerealiseerd. Het 

gaat enkel om het realiseren van opstalplaatsen.  

 

 

Aan de hand van deze nieuwe vergunning wil de stichting ruimte bieden aan een 

creatieve en passende toekomstige ontwikkeling met als uitgangspunt de 

cultuurhistorische, ecologische en natuurgerichte kwaliteiten van het Fort behouden 

en versterken en het fort voor een breed publiek toegankelijk houden. 
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3 BELEIDSKADER 

 

 

3.1 RIJKSBELEID 

 

 

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld als 

rijksstructuurvisie. De NOVI vervangt onder andere de Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte (SVIR). De NOVI is de langetermijnvisie voor een duurzame fysieke 

leefomgeving in Nederland.  

Nederland staat voor een aantal urgente maatschappelijke opgaven, die zowel 

lokaal als regionaal, nationaal en internationaal spelen. Grote en complexe opgaven 

zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en 

woningbouw zullen Nederland flink veranderen. Nederland heeft een lange traditie 

van zich aanpassen. Deze opgaven worden benut om vooruit te komen en 

tegelijkertijd het mooie van Nederland te behouden voor de generaties na ons. De 

NOVI biedt een perspectief om deze grote opgaven aan te pakken, om samen 

Nederland mooier en sterker te maken en daarbij voort te bouwen op het bestaande 

landschap en de (historische) steden. Omgevingskwaliteit is het kernbegrip: dat wil 

zeggen ruimtelijke kwaliteit én milieukwaliteit. Met inachtneming van 

maatschappelijke waarden en inhoudelijke normen voor bijvoorbeeld gezondheid, 

veiligheid en milieu. In dat samenspel van normen, waarden en collectieve ambities, 

stuurt de NOVI op samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

 

De NOVI heeft de maatschappelijke opgaven samengevat in 4 prioriteiten: 

1. Ruimte voor klimaatadaptie en energietransitie; 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel; 

3. Sterke en gezonde steden en regio's; 

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.  

 

Onder deze prioriteiten hangen 21 nationale belangen die het lokale, regionale en 

provinciale niveau overstijgen. Deze belangen hebben onder andere betrekking op 

het realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit, zorg dragen voor een 

woningvoorraad die aansluit op woonbehoeften, het beperken van 

klimaatverandering, et cetera. De verantwoordelijkheid van het omgevingsbeleid ligt 

voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen, waardoor 

inhoudelijke keuzes in veel gevallen ook het beste regionaal kunnen worden 

gemaakt. Met de NOVI wordt het proces in gang gezet waarmee de keuzes voor de 

leefomgeving sneller en beter gemaakt kunnen worden. 

 

Conclusie 

Onderhavig initiatief betreft een ontwikkeling van beperkte omvang zonder 

strijdigheid met rijksbelangen. De ontwikkeling is passend binnen de NOVI.  

 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in 

werking getreden. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, 

wijzigingsplannen of uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van 

het Barro is bepaalde onderwerpen uit het nationale beleid te verwezenlijken. In het 
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Barro worden een aantal projecten opgesomd die een groot Rijksbelang hebben. 

Per project worden regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. 

De regels zijn een uitwerking van de onderwerpen uit het nationale beleid.  

In het Barro zijn veertien onderwerpen met bijzonder rijksbelang beschreven:  

• Rijksvaarwegen; 

• Project mainportontwikkeling Rotterdam; 

• Kustfundament; 

• Grote rivieren; 

• Waddenzee en waddengebied; 

• Defensie; 

• Hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen; 

• Elektriciteitsvoorziening; 

• Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;  

• Natuurnetwerk Nederland; 

• Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 

• IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 

• Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden; 

• Ruimtereservering parallelle Kaagbaan. 

 

Conclusie 

Het initiatief valt onder een van de projecten uit het Barro (Erfgoederen met 

uitzonderlijke universele waarden). De huidige bescherming van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie is geregeld in het Barro. De Uitzonderlijke Universele Waarde 

van de Hollandse Waterlinies is:  

 

• Een buitengewoon voorbeeld van een Europees verdedigingssysteem van de 

moderne tijd dat intact is gebleven; 

• Een ingenieus systeem van militaire verdediging door inundatie dat gebruik maakt 

van eigenschappen en elementen van het aanwezige landschap; 

• Uniek in de Europese architectuurgeschiedenis; 

• Een illustratie van Nederlandse inventiteit in land- en waterbeheersing.  

 

De bescherming van het Barro werkt door in het provinciale en gemeentelijke 

planologische beleid. In onder andere het provinciale verordening zijn regels 

opgenomen voor het behouden en versterken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 3.2.1, 3.2.2 en 4.8. Door de gewenste 

ontwikkeling zal geen nationaal belang worden geschaad. 

 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Het nationale beleid vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante 

besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp 

van de ladder voor duurzame verstedelijking worden onderbouwd. Deze verplichte 

toetsing is vastgelegd in het Barro. Het Barro verwijst naar het Bro; geformuleerd  is 

dat deze toetsing een procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten en 

plannen ten aanzien van bijvoorbeeld kantoorlocaties en woningbouwlocaties. 

Gemotiveerd dient te worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien 

van het ruimtegebruik. De kernbepaling van de Ladder, artikel 3.1.6 lid 2 Bro, luidt:  

De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen 

stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het 

bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering 
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daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op 

de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied. 

Om dit te onderbouwen dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 

1. beoordeling of beoogde ontwikkeling voorziet in een behoefte voor 

bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel en andere stedelijke 

voorzieningen;  

2. indien er een vraag is aangetoond, beoordeling of deze binnen bestaand stedelijk 

gebied kan worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie 

te benutten. 

 

Stedelijke ontwikkeling 

Om aan deze verplichting uit de Bro te kunnen voldoen dient allereerst te worden 

nagegaan of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling. 

In het Bro is het begrip stedelijke ontwikkeling als volgt vastgelegd:  

 

'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.'  

 

Conclusie 

Voor een tijdelijke afwijking is de ladderonderbouwing wettelijk gezien niet 

verplicht, aannemelijk moet zijn dat na het aflopen van de vergunningtermijn het 

plangebied in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht. Het anders 

gebruiken van de verschillende ruimtes zal niet leiden tot onomkeerbare gevolgen 

voor Fort Honswijk.  

 

3.2 PROVINCIAAL BELEID 

 

3.2.1 Omgevingsvisie provincie Utrecht 

De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht is vastgesteld door de Provinciale 

Staten op 10 maart 2021. De provincie Utrecht is, vooruitlopend op de 

Omgevingswet, aan de slag gegaan met de uitvoering van het omgevingsbeleid, 

zoals beschreven is in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie geeft aan hoe de 

provincie Utrecht wenst dat de provincie er in 2050 uitziet. De Omgevingsvisie gaat 

over de fysieke leefomgeving. Dit omvat alle aspecten van de fysieke leefomgeving 

op, onder en boven de grond. De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht is 

uitgewerkt in thema's en gebieden. Het betreft de volgende beleidsthema's:  

1. Stad en land gezond; 

2. Klimaatbestendig en waterrobuust;  

3. Duurzame energie;  

4. Vitale steden en dorpen;  

5. Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar;  

6. Levend landschap, erfgoed en cultuur;  

7. Toekomstbestendige natuur en landbouw. Voor het voorgenomen plan zijn de 

volgende thema's uit de Omgevingsvisie direct relevant. 

 

Planspecifiek 

Groenblauwe structuren 

Een gezonde en veilige leefomgeving is belangrijk voor iedereen, nu en in de 

toekomst. De beperkte ruimte in de provincie wordt intensief gebruikt. Veel 

ruimtevragende functies blijven groeien en er komen nieuwe ruimtevragers bij. 

Inrichting en gebruik van de leefomgeving hebben invloed op gezondheid. De 
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toenemende drukte kan tot gezondheidseffecten leiden. Het beschermen en 

bevorderen van gezondheid is het doel van de provincie vooral het beleid en 

ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Daar waar de provincie effectief bij kan 

dragen aan de sociale leefomgeving, wil de provincie dit ook oppakken.  

 

Mensen zijn aantoonbaar gezonder als ze in een bruikbare en bereikbare groene 

omgeving wonen. Zo’n omgeving maakt ontspanning mogelijk en stimuleert 

bewegen en ontmoeten. Door de grote druk op de ruimte is het noodzakelijk om de 

groenblauwe ruimte efficiënt en multifunctioneel in te delen en te benutten. De 

provincie Utrecht richt zich daarom op de ontwikkeling van groenblauwe structuren 

en gebieden die meerdere van de provinciale doelen te ondersteunen, zoals een 

gezonde leefomgeving, klimaatbestendige leefomgeving, natuur/biodiversiteit en 

recreatie, en die passen bij het bodem- en watersysteem. 

 

Recreatiezone  

Voor de mogelijkheid tot ontmoeting, ontspanning en beweging door zowel de 

inwoner als bezoeker is de provincie Utrecht aantrekkelijk. De provincie heeft een 

rustgevend buitenleven met bossen, stiltegebieden, rivieren, monumenten en een 

eindeloos polderlandschap, en daarnaast een stedelijk en dorps leven met levendige 

terrassen, musea vol prachtige kunst en bruisende (internationale) festivals. De 

provincie Utrecht heeft een goede toeristisch-recreatieve structuur. Deze bestaat 

onder andere uit recreatiezones en een recreatief hoofd(route)netwerk met 

aantrekkelijke wandel- en fietspaden en vaarroutes. Binnen deze structuur spelen 

andere voorzieningen die van belang zijn voor de inwoner en bezoeker ook een 

grote rol, zoals gevarieerde culturele voorzieningen, horeca, natuurgebieden en 

historisch erfgoed. 

 

De recreatiebehoefte neemt de komende jaren toe, evenals het toerisme. Nieuwe 

gebieden en extra voorzieningen zullen naast de verstedelijking een plek moeten 

krijgen. Daarvoor kijkt de provincie Utrecht allereerst naar het areaal aan 

(bovenlokale) dagrecreatieterreinen en recreatiezones, dat bedoeld is om bestaande 

(bovenlokale) recreatiefuncties te behouden en nieuwe (bovenlokale) 

recreatiefuncties een plek te kunnen geven. Hiervoor regelt de provincie dat in de 

recreatiezones geen ontwikkelingen plaats kunnen vinden die behoud en realisatie 

van recreatief groen belemmeren. De bestaande bovenlokale dagrecreatieterreinen 

houden, passend bij de andere provinciale belangen, ruimtelijke mogelijkheden om 

een kwaliteitsslag te kunnen maken om aan de (veranderende) vraag van 

recreanten te kunnen voldoen. De provincie Utrecht wil dit areaal van 

recreatiezones en (bovenlokale) dagrecreatieterreinen dan ook behouden en 

stimuleert een optimale benutting. Uitbreiding is nodig om aan de groeiende 

behoefte te kunnen voldoen.  

 

Recreatief gebruik en beleving integreert de provincie Utrecht met andere functies, 

zoals natuur, landbouw, energie, erfgoed en cultuur. Samen met de verbindingen in 

een netwerk kan hierbij gedacht worden aan een parkachtige setting, die tevens 

dient als buffer tussen de verstedelijkte gebieden. Dit biedt kansen om de groene 

kwaliteiten en de beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van 

Amsterdam en de Grebbelinie te versterken. Een samenhangende aanpak is 

hiervoor noodzakelijk. 
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Landschap Rivierengebied 

Elk Utrechts landschap heeft zijn eigen kwaliteiten die mede richting geven aan de 

daarin gelegen en omliggende functies en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom 

wil de provincie Utrecht voortbouwen op de kernkwaliteiten van de verschillende 

landschappen en deze door ontwikkelen in de provincie. Voor elke ontwikkeling in 

het landelijk gebied moet aansluiting gevonden worden bij de kernkwaliteiten van 

het landschap. Landschappen vragen om bebouwing die qua maat en schaal passen 

bij de kernen die in het landelijk gebied gelegen zijn.  

 

Het landschap Rivierengebied heeft een langgerekte opbouw. Er zijn door de fys ieke 

ondergrond en het menselijk gebruik daarvan vijf deelgebieden ontstaan. Het 

plangebied bevindt zich in het deelgebied 'Schalkwijk'. Hierbij gelden de volgende 

ambities vanuit de provincie:  

 

1. het behoud van de karakteristieke copeverkaveling in de open kom. infrastructuur is 

te gast in het landschap en dus onbeplant. behoud van de relatie met de omgeving 

en dus zicht op en vanuit het ‘eiland’ is hierbij van belang;  

2. het behoud van lintstructuren in combinatie met de weteringen; 

3. het stimuleren van de beleving van het gebied. routestructuren aansluitend op 

andere deelgebieden en het Gelderse deel van het rivierengebied verbeteren de 

toegankelijkheid en beleefbaarheid. de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan dienen als 

aanleiding voor andere vormen van recreatie, mits dit de kernkwaliteiten van de 

NHW niet aantast. 

 

De ontwikkelingen ter plaatse van het plangebied hebben geen gevolgen voor het 

karakteristieke profiel van deelgebied Schalkwijk. Met het voorgenomen plan 

worden geen landschappelijke structuren, zoals zichtlijnen, aangetast. Het 

voorgenomen plan voorziet uitsluitend in ander gebruik van de gronden en 

bestaande bebouwing van de planlocatie.  

 

UNESCO Werelderfgoed – Hollandse Waterlinies 

Door de provincie Utrecht lopen vier grote voormalige waterlinies die de provincie 

aanmerkt als militair erfgoed: de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van 

Amsterdam, de Grebbelinie en de Oude Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse 

Waterlinie werd in 2019 voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedstatus, als 

uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Op 26 juli 2021 is de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Voor deze linies en 

voor de Grebbelinie zijn de cultuurhistorische waarden gelegen in het 

samenhangende systeem van het strategische landschap, het watermanagement en 

de militaire werken, de openheid en het groene en overwegend rustige karakter.  

 

De uitzonderlijke universele waarde van het UNESCO Werelderfgoed wil de 

provincie in stand houden, versterken en beter beleefbaar maken. Bij 

ontwikkelingen in het UNESCO-gebied mag de uitzonderlijke universele waarde in 

principe niet worden aangetast. In lijn met de instructie van het Rijk in het Besluit 

kwaliteit leefomgeving beschrijft de provincie de kernkwaliteiten van de Hollandse 

Waterlinies en de Neder-Germaanse Limes in de Omgevingsverordening: 

 

• een samenhangend stelsel van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen, een 

groen en overwegend rustig karakter en ten slotte de openheid. De huidige situatie 

vormde de basis voor de nominatie in 2019. 
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Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam werkt de 

provincie Utrecht deze kernkwaliteiten verder uit in de Gebiedsanalyse 

kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies. De gebiedsanalyse geeft meer helderheid 

over de aanwezige kernkwaliteiten en hoe hiermee om te gaan bij nieuwe 

ontwikkelingen. Gezien de grote maatschappelijke opgaven waar de provincie voor 

staat, wil de provincie zeker niet bij voorbaat alle ontwikkelingen in het UNESCO 

Werelderfgoed uitsluiten. Met slim combineren – bijvoorbeeld met opgaven 

recreatie en gezonde leefomgeving – kan de kwaliteit van het gebied juist worden 

versterkt. De provincie Utrecht wil de Hollandse Waterlinies daarbij wel inzetten als 

dragers en aanjagers van omgevingskwaliteit, en uitgaan van de kracht van dit 

bijzondere landschap. Bij een groot maatschappelijk belang kan de provincie (via 

ontheffing) een aantasting van de uitzonderlijke universele waarde toestaan als er 

geen reële alternatieven zijn en de aantasting wordt gecompenseerd met 

maatregelen die het UNESCO Werelderfgoed versterken. Het is van belang dat de 

waarde van de linie als geheel intact blijft. 

 

Conclusie 

Het project is niet strijdig met het provinciaal beleid. Het plan voorziet in een 

tijdelijke verruiming van de planologische gebruiksmogelijkheden, zonder er 

bebouwing gesloopt en gebouwd wordt.  

 

3.2.2 Interim Omgevingsverordening 

De Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht is vastgesteld door de 

Provinciale Staten op 10 maart 2021. De interim omgevingsverordening bevat 

instructieregels over taken en bevoegdheden van gemeenten en waterschappen. 

Daarnaast voorziet de verordening in regels die doorwerking van de 

beleidsdoelstellingen uit de Omgevingsvisie een juridische basis geven waarmee 

concrete uitwerking wordt gegeven aan de doelstellingen.  

 

Planspecifiek 

Voor het voorgenomen plan zijn de regels in de interim omgevingsverordening 

relevant die betrekking hebben tot de gebied landschappelijke waarden, UNESCO 

Werelderfgoed – Hollandse Waterlinies en landschap rivierengebied.  

 

Gebied landschappelijke waarden 

Navolgend figuur toont dat het plangebied is gelegen in een gebied met 

landschappelijke waarden. Met betrekking tot deze gronden stelt artikel 3.60 van de 

Interim omgevingsverordening worden regels gesteld over de bescherming van het 

landschap, de natuur, de cultuurhistorische en archeologische waarden (LNCA-

waarden) in de provincie. Bij het verloren gaan van deze waarden gaat het niet 

alleen om grootschalige ingrepen en/of vormen van aantasting. Het gaat juist 

vooral om kleinschalige vormen van aantasting. Door het groter aantal en de 

hogere frequentie levert dat een sluipend, maar daarom niet minder bedreigend 

proces op. Zeker ook als het gaat om vele kleine onomkeerbare aantastingen. De 

belangenafweging is dwingend van karakter. Daarom biedt deze geen ruimte om 

met andere belangen dan de landschappelijke, natuurwetenschappelijke, 

cultuurhistorische en archeologische waarden. 
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Figuur: Uitsnede kaart ‘Ondergrond en bodem kaart 2’ met aanduiding plangebied (bron: 

Interim Omgevingsverordening) 

 

UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies 

Het plangebied is gelegen in een cultuurhistorische waardevolle zone. Met 

betrekking tot deze gronden stelt artikel 7.2 van de Interim omgevingsverordening 

dat een bestemmingsplan rekening dient te houden met de waarden. Dit artikel 

gaat over het behouden, in stand houden en zo mogelijk versterken van de 

uitzonderlijke universele waarde van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse 

Waterlinies, dat bestaat uit de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Het gaat om een medebewindstaak op basis van artikel 2.13.4 Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening. Het erfgoed Hollandse Waterlinies werd in 

2019 voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedstatus. Op 26 juli 2021 is de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

 

De hoofdkenmerken van de Hollandse Waterlinies zijn het strategisch landschap, 

het watermanagement en de militaire werken. De belangrijkste te onderscheiden 

componenten van de uitzonderlijke universele waarde van het Werelderfgoed 

Hollandse Waterlinies zijn, voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie: 

 

b. het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en 

twintigste-eeuwse hydrologische en militairverdedigingssysteem, bestaande 

uit: 

i. inundatiegebieden; 

ii. een zone met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten 

betonnen mitrailleurkazematten en groepsschuilplaatsen in hun 

samenhang met de omgeving; 

iii. voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen 

(merendeels onbebouwd gebied) rondom de forten; 
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iv. waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten, duikers, en dijken 

functionerend in samenhang met verdedigingswerken en 

inundatiegebieden;  

v. overige elementen als beschutte wegen, (resten van) loopgraven en 

tankgrachten;  

vi. de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige 

militaire objecten; en  

vii. de historische vestingstructuur van de vestingsteden, waaronder 

Nieuwersluis, gelegen in de Provincie Utrecht; 

c. de grote openheid; en 

d. het groene en overwegend rustige karakter. 

 

Figuur: Uitsnede kaart ‘Cultuurhistorie en landschap kaart 1’ met aanduiding plangebied 

(bron: Interim Omgevingsverordening) 

 

Landschap Rivierengebied 

Onderstaand figuur toont dat het plangebied ligt in het Landschap Rivierengebied. 

Met betrekking tot deze gronden stelt artikel 7.9 van de Interim 

omgevingsverordening dat een bestemmingsplan bestemmingen en rege ls bevat ter 

bescherming van de voorkomende kernkwaliteiten en geen bestemmingen of regels 

die nieuwe activiteiten toestaan die de kernkwaliteiten onevenredig aantasten. 

Zoals eerder benoemd betreft het voorgenomen plan een tijdelijke verruiming van 

de planologische gebruiksmogelijkheden. Er wordt geen bebouwing gesloopt of 

bijgebouwd. De gronden blijven tevens ingericht ten behoeve van de 

(cultuurhistorische) landschappelijke- en natuurwaarden. Geconcludeerd wordt dat 

er geen kernkwaliteiten worden aangetast. De voorgenomen ontwikkeling is in 

overeenstemming met het gestelde in de Interim omgevingsverordening.  
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Figuur: Uitsnede kaart ‘Cultuurhistorie en landschap kaart 2’ met aanduiding plangebied 

(bron: Interim Omgevingsverordening) 

 

Conclusie 

Het voorgenomen plan voorziet in de verruiming van de planologische 

gebruiksmogelijkheden van de bestaande gebouwen en gronden op Fort Honswijk. 

Het plan draagt bij aan het behouden en versterken van de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van het plangebied. Dit wordt onder andere aangetoond 

in paragraaf 4.7 ‘Ecologie’ en paragraaf 4.9 ‘Archeologie en cultuurhistorie’. 

Daarmee past het voorgenomen plan binnen de regels van de Interim 

omgevingsverordening. 

 

3.3 GEMEENTELIJK BELEID 

 

3.3.1 Structuurvisie Eiland van Schalkwijk 

De gemeenteraad van Houten heeft op 22 december 2011 de Structuurvisie Eiland 

van Schalkwijk vastgesteld. Het gemeentebestuur van Houten legt met de 

structuurvisie een toekomstbeeld neer voor het Eiland van Schalkwijk; een visie die 

gericht is op de duurzame ontwikkeling van het eiland met en door alle betrokken 

partijen. Het is niet vanzelfsprekend dat het Eiland van Schalkwijk zo mooi blijft als 

het is. Ontwikkelingen in de landbouw, oprukkende verstedelijking, veranderende 

maatschappelijke omstandigheden, maar ook actuele grondposities, dwingen ertoe 

om duidelijkheid te geven over de toekomst van het gebied. De structuurvisie is tot 

stand gekomen via een participatieproces waarin vele betrokkenen hebben 

deelgenomen. De visie legt een ontwikkelingsrichting voor de toekomst neer. Een 

richting waarbinnen het eiland zich de komende jaren kan ontwikkelen. De overheid 

zal daarbij vooral faciliteren, maar het initiatief om de visie te realiseren zal door 

ondernemers en bewoners genomen moeten worden.  

 

Met deze structuurvisie legt de gemeente de koers op hoofdlijnen vast voor 

ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk, waarbij: 
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• landbouw en recreatie de belangrijkste dragers zijn voor de economische 

ontwikkeling;  

• de leefbaarheid in de kernen (vitaliteit) verder zal worden versterkt;  

• de essentiële (landschappelijke en ecologische) kwaliteiten worden behouden en 

versterkt (open en groen);  

• ruimte wordt geboden aan water, waarbij een goed functionerend watersysteem 

bijdraagt aan economische en ecologische ontwikkeling;  

• duurzame ontwikkeling het uitgangspunt is.  

 

In de structuurvisie het Eiland van Schalkwijk is het plangebied opgedeeld in 7 

deelgebieden, namelijk:  

• de linten van Tull en 't Waal en Schalkwijk;  

• de komgronden ten noorden van Schalkwijk;  

• de komgronden ten noorden van Tull en 't Waal;  

• de polder Blokhoven;  

• de polder Vuylcop;  

• de oeverwal;  

• de rivier de Lek met de rivierdijk en uiterwaarden.  

 

De deelgebieden ontwikkelen zich niet los van elkaar. De samenhang wordt onder 

andere bepaald doordat de gebieden veel gemeenschappelijk hebben. Belangrijk 

hierin zijn de aanwezigheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de ontwikkeling 

van de Groene Poorten en de verkeersstructuur die ervoor moet zorgen dat alle 

deelgebieden fysiek met elkaar in verbinding staat. 

Figuur: deelgebieden structuurvisie het Eiland van Schalkwijk met aanduiding plangebied 

(rode pijl) (Bron: gemeente Houten) 

 

Conclusie 

Met dit gemeentelijk beleid is het project niet in strijd. 
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3.3.2 Toekomstvisie Proeftuin Houten 

Op 9 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Houten de toekomstvisie ‘Proeftuin 

Houten’ vastgesteld. Aan deze visie werkten ruim 1.200 Houtenaren mee. Het is dus 

met recht een visie voor en door Houtenaren. De visie gaat over hoe Houtenaren de 

toekomst van Houten voor zich zien en hoe zij die willen realiseren. Het 

toekomstbeeld waar de Houtenaar in gelooft is de Proeftuin: duurzaam, innovatief 

en kleinschalig. Met oog voor elkaar, veel ruimte voor experiment en initiatief bij 

inwoners. Onderhavig initiatief biedt een invulling van deze visie door gericht te zijn 

op duurzaamheid, maar ook door een plek voor ontmoeting te bieden. Hieruit 

komen 5 principes naar voren, te weten:  

 

• We stellen de mens centraal; 

• We waarderen verschillen; 

• We zijn zuinig op onze omgeving; 

• We bouwen voort op ons ruimtelijk DNA; 

• We zijn actief in de regio. 

 

Conclusie 

Het initiatief past goed binnen deze visie van ‘Proeftuin’ er wordt geëxperimenteerd 

met de mogelijkheden en gezocht naar een definitieve invulling voor Fort Honswijk. 

Daarnaast bouwt het voort op het bestaande ruimtelijk DNA en draagt het 

uiteindelijk bij aan een aantrekkelijk buitengebied en maakt het de rijke 

geschiedenis van Houten zichtbaar. 

 

3.3.3 Ontwikkelkader Fort Honswijk 

In de tweede helft van 2019 heeft de gemeenteraad van Houten het Ontwikkelkader 

Fort Honswijk vastgesteld. De belangrijkste doelstelling van dit document is het 

aangeven van duidelijke kaders en randvoorwaarden, waarbinnen (ondernemers-

)plannen kunnen worden uitgewerkt. Dit betreft zowel de functionele invulling, de 

ingrepen aan bestaande gebouwen, de ontwikkeling van nieuwbouw, de inrichting 

van de buitenruimte en de relatie met de omgeving. Het document is één van de 

(belangrijkste) documenten onder de toekomstige herontwikkeling en exploitatie 

van deze plek, rekening houdend met de specifieke context. 

 

Naast een (historische) beschrijving van de (onderdelen) van het fort, gaat het 

document in op onder andere de eisen en wensen voor het gebruik, voor het object 

en voor de omgeving. Daarbij is sterk rekening gehouden met de omgeving. Ook 

zijn de gemeentelijke beleidsstukken, zoals de mobiliteitsvisie, opgenomen als kader 

voor de ontwikkelingen.  

 

Wat betreft de eisen en wensen voor het gebruik van het fort zijn onder andere 

eisen opgenomen omtrent openbaarheid, horeca- en verblijfsfunctie en 

evenementen. Zo is het de bedoeling dat er gedurende maximaal 10 dagen in het 

jaar vergunningplichtige evenementen toegestaan worden op het fort. Maximaal 5 

dagen zijn evenementen in categorie B toegestaan. De overige dagen zijn ter 

beschikking voor categorie A evenementen.  

 

Conclusie 

Het initiatief is passend binnen het Ontwikkelkader Honswijk. Dit ontwikkelkader 

vormt tevens het uitgangspunt en bindend voor de herontwikkeling van het Fort. De 

voor de voorgenomen verruiming van de planologische gebruiksmogelijkheden past 
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dan ook binnen het ontwikkelkader. Het plan is daarom niet in strijd met het 

ontwikkelkader.  

 

3.3.4 Toepasselijk bestemmingsplan  

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Eiland van 

Schalkwijk’. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Houten 

op 30 augustus 2017.  

 

In het bestemmingsplan kent het plangebied de enkelbestemming ‘Maatschappelijk 

– Fort’. De gronden om het fort heen kennen de enkelbestemmingen ‘Natuur’. 

Tevens kent de planlocatie de dubbelbestemmingen ‘Cultuurhistorie’, ‘Landschap – 

5’, ‘Waterstaat – Waterkering’ en ‘Waterstraat – Stroomvoerend rivierbed’. Het 

plangebied kent tevens drie archeologische dubbelbestemmingen. In het 

noordwesten geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’, in noordelijke 

deel van het plangebied geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. 

Tenslotte geldt voor het fort de functieaanduiding ‘wonen’.  

 

Enkelbestemming ‘Maatschappelijk – Fort’ 

De voor 'Maatschappelijk - Fort' aangewezen gronden zijn bestemd voor het behoud 

en/of het herstel van cultuurhistorische waarden van het fort, het behoud, extensief 

dagrecreatief en educatief medegebruik en kleinschalige dagrecreatieve 

voorzieningen en het herstel en/of de ontwikkeling van natuurwaarden. Tevens zijn 

de gronden bestemd voor daarbij behorende woningen ter plaatse van de 

aanduiding ‘wonen’, tuinen, erven en verhardingen, nutsvoorzieningen, verkeers - en 

verblijfsvoorzieningen, waaronder parkeren, groenvoorziening en water en 

waterhuishoudkundige voorzieningen. Horeca uit categorie 4 van de Staat van 

Horeca-activiteiten is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’.  

 

Enkelbestemming ‘Natuur’ 

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor het behoud, 

het herstel en/of de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden, 

groenvoorzieningen, (natuurlijke) waterkeringen, watergangen en 

waterhuishoudkundige voorzieningen, extensief dagrecreatief en educatief 

medegebruik en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen. De gronden zijn ook 

bestemd voor daarbij behorende agrarisch medegebruik, wandel-, fiets- en 

ruiterpaden.  

 

Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ 

De voor 'Waarde – Archeologie 1' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 

instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische 

waarden. Een archeologisch onderzoek is noodzakelijk indien een bouwwerk wordt 

opgericht met een oppervlakte groter dan 100 m2 en graafwerkzaamheden 

plaatsvinden die dieper dan 0,5 meter reiken.  

 

Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ 

De voor 'Waarde – Archeologie 2' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 

instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische 

waarden. Een archeologisch onderzoek is noodzakelijk indien een bouwwerk wordt 

opgericht met een oppervlakte groter dan 500 m2 en graafwerkzaamheden 

plaatsvinden die dieper dan 0,5 meter reiken.  
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Dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ 

De voor 'Waarde – Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behouden en versterken van 

de openheid van de voormalige inundatiegebieden en van de samenhang tussen de 

elementen van de Hollandse Waterlinie, waarbij de cultuurhistorische waarde van 

de linies met name ligt in de hoofdweerstandslijn inclusief de daarbij behorende 

elementen en, indien aanwezig, voorposten en stoplijn, de inundatiesgebieden en 

bijbehorende elementen en de accessen en verdedigingswerken.  

 

Dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap – 5’ 

De voor 'Waarde – Landschap 5' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere 

aldaar geldende bestemming(en) - tevens bestemd voor behoud, versterking en 

ontwikkeling van de waarden die samenhangen met het karakteristiek landschap 

van de rivier de Lek met de rivierdijk en de uiterwaarden, te weten de rivier met de 

rivierdijk en de uiterwaarden zijn de belangrijkste ruimtelijke drager van het 

rivierenlandschap, vanaf de dijk heeft men een goed zicht op het afwisselende 

landschap van het eiland en de uiterwaarden en vanaf het eiland vormt de 

kronkelende hoge dijk de landschappelijke zuidrand van het eiland met daarachter 

het verrassende landschap van de rivier. 

 

Dubbelbestemming ‘Waterstraat – Stroomvoerend rivierbed’ 

De voor 'Waterstaat – Stroomvoerend rivierbed' aangewezen gronden zijn, behalve 

voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de afvoer en 

doorstroming van rivierwater, voor kleine, tijdelijke en voor het rivierbeheer 

noodzakelijke activiteiten en riviergebonden activiteiten, scheepvaartverkeer en 

beheerwerkzaamheden ten behoeve van de waterveiligheid. In aanvulling daarop 

zijn niet-riviergebonden activiteiten niet toegestaan, tenzij voldaan wordt aan één 

van de volgende voorwaarden:  

1. het bouwen en/of het gebruik heeft een groot openbaar belang en het bouwen 

en/of het gebruik kan niet redelijkerwijs buiten het rivierbed worden 

gerealiseerd; 

2. het bouwen en/of het gebruik heeft een zwaarwegend bedrijfseconomisch 

belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven en het bouwen 

en/of het gebruik kan redelijkerwijs niet buiten het rivierbed worden 

gerealiseerd; 

3. het bouwen en/of het gebruik betreft een functieverandering binnen de 

bestaande bebouwing; of  

4. het betreft een bouwen en/of een gebruik die per saldo meer ruimte voor de 

rivier oplevert op een rivierkundig bezien aanvaardbare locatie. 

 

Dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ 

De voor ‘Waterstaat- Waterkering’ aangewezen gronden zijn – behalve voor de 

andere aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor het in stand 

houden, het beheer het onderhoud en de verbetering van de waterkering en bij 

deze bestemming behorende voorzieningen, zoals kunstwerken, dijksloten en 

andere waterstaatswerken.  
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Figuur: Uitsnede vigerend bestemmingsplan met aanduiding plangebied (bron: Ruimtelijke 

Plannen) 

 

Conclusie 

Daar het voorgenomen voorziet in een tijdelijke verruiming van de planologische 

mogelijkheden. Het planvoornemen omvat een ander gebruik van de gronden en de 

bestaande gebouwen, maar er worden geen bouwwerkzaamheden verricht. Het plan 

voorziet onder andere in het gebruik van enkele gebouwen als horeca, terwijl de 

planlocatie niet de aanduiding ‘horeca’ kent. Daarnaast worden enkele panden 

gebruikt ten behoeve van kort nachtrecreatief verblijf, waar enkel dagrecreatie is 

toegestaan binnen de regels van de enkelbestemming ‘Maatschappelijk – Fort’. 

Gezien dit gegeven is het project in strijd met het vigerend bestemmingsplan. 

 

Het plan is in strijd met de regels van de bestemming ‘Maatschappelijk – Fort’, maar 

niet met de andere (dubbel)bestemmingen die gelden voor de planlocatie. De tabel 

in bijlage 1 maakt de strijdigheden met het vigerende bestemmingsplan inzichtelijk.  
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4 TOETS AAN WET- EN REGELGEVING 

 

4.1 BODEM 

Wettelijk kader 

Het Besluit op de ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6) schrijft voor dat in het kader 

van een ruimtelijk planologische procedure moet worden aangetoond dat de 

kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming 

zijn met het gewenste nieuwe gebruik. De bodemkwaliteit kan (negatief) van 

invloed zijn op de gewenste nieuwe ontwikkeling.  

Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel gevallen een 

bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie. Door middel van 

zo'n onderzoek kan in beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde 

functie van het plangebied bij elkaar passen.  

 

Beoordeling 

Onderhavig initiatief betreft een wijziging van het gebruik naar diverse gevoelige 

functies op een locatie die bestemd is als ‘Maatschappelijk – Fort’. Ten aanzien van 

het initiatief zullen er geen bodemroerende activiteiten worden uitgevoerd. De 

planologisch geldende functie van het planlocatie betreft eveneens een 

milieugevoelige functie, aangezien ook hierbij meerdere personen voor langere tijd 

in het pand aanwezig kunnen zijn. Er zijn diverse historische bodemonderzoeken 

beschikbaar.  

 

Door het ministerie van Defensie zijn in het verleden (vanaf 1993) uiteenlopende 

onderzoeken verricht naar de bodemkundige situatie op Fort Honswijk. In het kader 

van de afstoting is dit onderzoek in 2010 geactualiseerd. Geconstateerd is dat op 

het fort sprake is van 3 gevallen van een ernstige (maar niet spoedig te saneren) 

bodemverontreiniging: 

 

Geval “ ophooglaag”  

Dit betreft 3 plekken in de directe omgeving van de gebouwen O, V en T. Tussen 

gebouw O en V betreft het met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 

verontreinigde grond en een stortlaag van 175 m3 tot een diepte van 2,5 meter. Bij 

een pad langs gebouw T is eveneens een PAK verontreiniging in grond met 

kolengruis en puin aangetroffen met een dikte van 1 meter met een omvang van 20 

m3. Bij gebouw V is in de laag 0,8 – 1,3 m onder maaiveld een ernstige 

verontreiniging met PAK en zware metalen gevonden met een omvang van 12 m3. 

De totale omvang van de drie locaties bedraagt 205 m3. De ernstige 

verontreinigingen liggen voornamelijk onder bestrating die voor de herontwikkeling 

in principe niet te bereiken is. In de huidige situatie zijn er geen 

contactmogelijkheden met de verontreinigingen en daardoor ook geen risico’s zodat 

er geen saneringsnoodzaak is.  

 

Geval ‘Loswal’  

De gehele Loswal is matig tot sterk verontreinigd met zware metalen tot maximaal 

4,5 meter onder maaiveld en plaatselijk minerale olie tot circa 0,5 meter beneden 

maaiveld. Er is mogelijk een relatie met de aanwezigheid van puin, baksteen en 

kolengruis. De oorzaak van de verontreiniging is waarschijnlijk ook deels te wijten 

aan slibophogingen / baggeractiviteiten in het verleden. De Loswal bevindt zich 

buiten de gracht van Fort Honswijk en is in een latere periode ontstaan dan de 
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ophoging van het fort. De omvang wordt geschat op 5.346 m3 met gemiddelde 

concentraties zware metalen boven de Interventiewaarde.  

 

Geval ‘Gebouw B’  

Ter plaatse van Gebouw B is een verontreiniging aanwezig van vluchtige 

gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL) en vinylchloride (VC) en in mindere mate 

minerale olie. Deze verontreinigingen zijn ontstaan ten gevolge van activiteiten in 

de spuiterij van Defensie (vanaf 1970). De VOCL en VC verontreiniging is bij een in 

2011 uitgevoerd, en in 2013 geactualiseerd, bodemonderzoek aangetroffen op een 

diepte van circa 2,5 meter tot 6 meter (resp. 8,5 meter) beneden maaiveld. Deze 

bevindt zich in de deklaag welke aanwezig is tot een maximale diepte van 16 meter 

beneden maaiveld. De verontreiniging met minerale olie is aangetroffen op een 

diepte van circa 1,5 meter tot 3,0 meter in de grond en 1,5 tot 3, 5 meter in het 

grondwater en bevindt zich met name rond de voormalige vetput. De omvang 

hiervan is geschat op achtereenvolgens 15 m3 grond en 30 m3 bodemvolume 

grondwater.  

 

Risicobeoordeling tijdelijk gebruik locatie  

Uit de destijds uitgevoerde risicobeoordeling blijkt dat alle aangetroffen (immobiele) 

verontreinigingen geen onaanvaardbare risico’s voor mens, plant of dier of van 

verspreiding met zich meebrengen voor de huidige bestemming ‘industrie’ (i.c. 

militaire doeleinden). Er is in de beschikking “ernst en spoed” (2011  en 

geactualiseerd 2013) door het Bevoegd Gezag (Provincie Utrecht) dan ook geen 

termijn gesteld waarop gestart moet worden met de sanering. In genoemde 

beschikking is ook aangegeven dat bij wijziging van het gebruik ter plaatse opnieuw 

een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd. Indien er gebouwen ges loopt gaan 

worden en er nieuwbouw plaatsvindt, is het wel zaak de bodemverontreinigingen te 

saneren. 

 

Conclusie 

Het voorgenomen plan voorziet in een gewijzigd gebruik van de bestaande panden 

en gronden. Ten behoeve van het plan vinden geen bodemroerende activiteiten 

plaats. Met de te gebruiken locaties is de bodemverontreiniging niet urgent. Er is 

geen mogelijkheid voor het verspreiden van de verontreiniging en wanneer er geen 

graafactiviteiten worden uitgevoerd zijn er geen contactmogelijkheden. Er zullen 

geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking 

tot de voorgenomen activiteiten op het onderhavige perceel. Daarmee staat de 

vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit de realisering van het project niet in 

de weg. 

 

4.2 WATER 

Eisen en aandachtspunten 

Op Europees en nationaal niveau heeft water een eigen plaats gekregen in de 

ruimtelijke besluitvorming via de verplichte 'watertoets'. Een watertoets geeft aan 

wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het 

betreffende gebied. Zo'n waterparagraaf moet sinds 1 januari 2003 worden 

opgenomen in de toelichting bij ruimtelijke plannen. Doel van de watertoets is de 

relatie tussen planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de 

waterhuishouding te versterken.  
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Een watertoets is verplicht als het gaat om een functieverandering en/of 

bestemmingswijziging. Op basis van informatie en randvoorwaarden vanuit 

waterbeheerder, het waterbeleid en relevante bodemgegevens worden de 

verschillende wateraspecten uitgewerkt in een waterparagraaf. De waterparagraaf 

beschrijft het huidige watersysteem alsmede de mogelijkheden en randvoorwaarden 

voor het toekomstig watersysteem. De waterparagraaf wordt afgestemd met de 

waterbeheerder. 

 

Het projectgebied ligt in het werkgebied van het Waterschap De Stichtse 

Rijnlanden. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een digitaal 

waterbeheerplan opgesteld. De Waterkoers 2016 - 2021 is een omslag in denken. 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) geeft hierin aan wat de 

komende periode te doen staat met waterbeheer, waterkering en de waterketen. 

Dit betreft de zorg voor voldoende schoon water waar dat voor mens, dier en 

natuur gewenst is, en voor het voorkomen van wateroverlast en overstroming. In 

het waterbeheersplan geeft het Waterschap tevens invulling aan de verschillende 

waterwetten en -verordeningen, beleidsstukken en overeenkomsten of afspraken 

met instanties en belanghebbenden. Het waterschap werkt de koers verder uit, 

samen met de gebiedspartners. Andere onderwerpen die in de Waterkoers aan de 

orde komen zijn waterveiligheid, voldoende water, gezond water, gezuiverd 

afvalwater en genieten van water. 

 

Uitwerking  

Met het verruimen van de planologische gebruiksmogelijkheden wijzigt er niets in 

de waterhuishouding binnen het plangebied. Ten behoeve van het plan is voor de 

volledigheid door Kubiek Ruimtelijke Plannen op 3 maart 2022 de digitale 

watertoets uitgevoerd. Het toetsresultaat van de digitale watertoets is bijgevoegd in 

bijlage 2. Uit de digitale watertoets blijkt dat met het plan geen waterbelang is bij 

het planvoornemen en de korte procedure gevolgd kan worden.  

 

4.3 MILIEUZONERING 

Wettelijk kader 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stelt zich ten doel een goede 

kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder 

andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van 

een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 

inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren 

anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een 

bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die 

onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu 

sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen: 

 

• het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en 

andere gevoelige functies;  

• het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 

onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven 

en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor 

een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) 

richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft 
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richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en 

gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een 

milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de 

uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 

bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, 

kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten 

milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. 

De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de 

milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel 

van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. 

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk 

van het omgevingstype. De richtafstanden van de onderstaande richtafstandenlijst 

gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk' dan wel 'gemengd 

gebied’. De omgeving van het plangebied kan, gelet op de ligging aan de Lekdijk 58 

worden gekarakteriseerd als gemengd gebied.  

 

Milieucategorie  Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk en 

rustig buitengebied  

Richtafstand tot omgevingstype 

gemengd gebied  

1  10 m  0 m  

2  30 m  10 m  

3.1  50 m  30 m  

3.2  100 m  50 m  

4.1  200 m  100 m  

4.2  300 m  200 m  

5.1  500 m  300 m  

5.2  700 m  500 m  

5.3  1.000 m  700 m  

6  1.500 m  1.000 m  

Richtafstanden en omgevingstype 

 

Hiernaast gelden ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet 

milieubeheer vallen, deze Wet en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor 

de toegestane bedrijfshinder. 

 

Beoordeling 

Voor onderhavig project dient te worden getoetst of de nieuwe functie mogelijk 

belemmeringen veroorzaakt voor bestaande functies in de omgeving en of de 

nieuwe functie mogelijk belemmeringen ondervindt als gevolg van de milieuhinder 

van naburige bedrijven en/of bedrijvigheid. Binnen het plangebied worden diverse 

horecagelegenheden en bedrijvigheid toegestaan op het plan. Voor het bepalen van 

de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde Lijst van Bedrijfsactiviteiten. In deze lijst 

wordt per bedrijfscategorie aangegeven welke milieu-invloed (in de vorm van geur, 

stof, geluid, gevaar) hiervan uit kan gaan en welke indicatieve afstand hierbij 

minimaal in acht genomen moet worden.  
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Het dichtstbijzijnde bedrijf ligt op meer dan 500 m aan de overkant van de Lek. 

Voor de bedrijven daar geldt een maximale milieucategorie 2 met uitzonderingen tot 

milieucategorie 3.2. Het gebruik wordt niet belemmerd door milieuhindercirkels van 

omliggende (agrarische) bedrijven (zie ruimtelijkeplannen.nl). Gezien de li gging van 

de locatie ten opzichte van omliggende (agrarische) bedrijven is een nader 

onderzoek niet noodzakelijk.  

 

De dichtstbijzijnde woning ligt op het fort. De woning kan mogelijk een 

belemmering vormen voor het planvoornemen. De nieuwe functies mogen niet 

binnen de daarbij behorende richtafstand liggen. Met de omgevingsvergunning 

worden de volgende nieuwe functies mogelijk gemaakt. Per gebouw wordt de 

volgende invulling gegeven en is de milieucategorie weergegeven. De 

milieucategorieën zijn bepaald aan de hand van de richtafstandenlijst van de VNG-

uitgave ‘Bedrijven en Milieuzoneringen’. Een horecagelegenheid is geen 

milieugevoelige functie. Wel dient te worden aangetoond dat er als gevolg van de 

voorgenomen ontwikkeling sprake blijft van een goed woon- en leefklimaat ter 

plaatse van omliggende gevoelige functies. Voor de functies kort verblijf / bed & 

breakfast is aansluiting gezocht bij ‘Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking’. 

Hieruit blijkt dat onder andere voor hotels en pensions, restaurants, cafetaria’s, 

snackbars, cafés en bars milieucategorie 1 geldt. Voor een horecagelegenheid waar 

dranken en etenswaren worden verstrekt wordt een richtafstand van 10 meter 

geadviseerd. Voor de aspecten geur, geluid en gevaar geldt voor al deze functies 

namelijk een grootste afstand van 10 meter.  

 

• Gebouw A: kantoor, bedrijvigheid, werkplaats  – max. tot en met 

milieucategorie 2; 

• Gebouw B: kantoor, bedrijvigheid, werkplaats  – max. tot en met 

milieucategorie 2; 

• Gebouw C: kort verblijf / bed & breakfast  – max. tot en met milieucategorie 1; 

• Gebouw D: kort verblijf / bed & breakfast  – max. tot en met milieucategorie 1; 

• Gebouw E: kort verblijf / bed & breakfast  – max. tot en met milieucategorie 1; 

• Gebouw F: kort verblijf / bed & breakfast  – max. tot en met milieucategorie 1; 

• Gebouw G: kort verblijf / bed & breakfast  – max. tot en met milieucategorie 1; 

• Gebouw H: kantoor, bedrijvigheid, werkplaats  – max. tot en met 

milieucategorie 2; 

• Gebouw I: n.v.t. (buiten de vergunning); 

• Zone t/h:  

o Zone voor terras horende bij horeca, museum, winkel – max. tot en met 

milieucategorie 1; 

o Evenementen     – max. tot en met milieucategorie 3.1; 

• Gebouw K/L: horeca, museum, winkel   – max. tot en met 

milieucategorie 1; 

• Gebouw L’: zone voor tijdelijk bouwwerk  – max. tot en met milieucategorie 1; 

• Gebouw M: kort verblijf / bed & breakfast  – max. tot en met milieucategorie 1; 

• Gebouw O: horeca, museum, winkel   – max. tot en met milieucategorie 1; 

• Gebouw P: horeca, museum, winkel   – max. tot en met milieucategorie 1; 

• Gebouw T: woning  

• Gebouw V: kantoor, bedrijvigheid, werkplaats  – max. tot en met 

milieucategorie 2; 

• Zone voor natuurkamperen    – max. tot en met milieucategorie 3.1; 

• Opstelplaats foodtruck    – max. tot en met milieucategorie 1. 
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Normaliter dient de bijbehorende richtafstand gemeten te worden vanaf de 

bestemmingsgrens of de functieaanduiding. Alle gronden op het fort behoren tot de 

bestemming ‘Fort – Maatschappelijk’. Daarnaast geldt de functieaanduiding ‘Wonen’ 

ook voor het gehele fort. Binnen het fort is echter maar één woning toegestaan, zo 

is opgenomen in de regels van het vigerende bestemmingsplan. Tevens is het fort 

in eigendom van de gemeente Houten en in beheer van de Stichting Fort Honswijk. 

Deze partijen zijn beide betrokken bij deze verruiming van de planologische 

mogelijkheden en zijn akkoord dat de woning enkel in het huidige pand, gebouw T, 

blijft behouden en dat niet een ander pand bewoond zal worden in de toekomst. 

Tenslotte is de woning, als onderdeel van het fort, aangewezen als Rijksmonument. 

Hierdoor is het niet mogelijk de woning te slopen en elders op het perceel te 

herbouwen. De kans dat de woning elders op het perceel gerealiseerd wordt, is 

nihil. Er is dan ook met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat de 

woning enkel op de huidige plek gepositioneerd blijft. Bij toetsing van de nieuwe 

gebruiksmogelijkheden is dan ook gemeten vanaf de dichtst bijgelegen gevel van de 

woning. Voor de verschillende milieucategorieën gelden de volgende richta fstanden 

in gemengd gebied: 

 

- Milieucategorie 1:   0 meter; 

- Milieucategorie 2:   10 meter; 

- Milieucategorie 3.1:   30 meter. 

 

Toetsing van de gebouwen geeft de volgende uitkomst: 

- Gebouw A: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

A bedraagt circa 77 meter. Er wordt ruim voldaan aan de richtafstand van 10 

meter. De nieuwe functie wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart 

de woning geen hinder van de nieuwe invulling.  

- Gebouw B: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

B bedraagt circa 133 meter. Er wordt ruim voldaan aan de richtafstand van 10 

meter. De nieuwe functie wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart 

de woning geen hinder van de nieuwe invulling.  

- Gebouw C: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

C bedraagt circa 100 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De 

grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor 

geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe functie 

wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen hinder 

van de nieuwe invulling.  

- Gebouw D: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

D bedraagt circa 22 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De 

grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor 

geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe functie 

wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen hinder 

van de nieuwe invulling.  

- Gebouw E: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

E bedraagt circa 175 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De 

grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor 

geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe functie 

wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen hinder 

van de nieuwe invulling.  
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- Gebouw F: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

F bedraagt circa 185 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De 

grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor 

geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe functie 

wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen hinder 

van de nieuwe invulling.  

- Gebouw G: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

G bedraagt circa 45 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De 

grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor 

geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe functie 

wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen hinder 

van de nieuwe invulling. 

- Gebouw H: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

H bedraagt circa 66 meter. Er wordt ruim voldaan aan de richtafstand van 10 

meter. De nieuwe functie wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart 

de woning geen hinder van de nieuwe invulling. 

- Gebouw K/L: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en 

gebouw K/L bedraagt circa 39 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 

meter. De grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 

meter voor geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe 

functie wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen 

hinder van de nieuwe invulling.  

- Gebouw L’: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

L’ bedraagt circa 37 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De 

grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor 

geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe functie 

wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen hinder 

van de nieuwe invulling. 

- Gebouw M: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

M bedraagt circa 177 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De 

grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor 

geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe functie 

wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen hinder 

van de nieuwe invulling. 

- Gebouw O: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

O bedraagt circa 26 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De 

grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor 

geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe functie 

wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen hinder 

van de nieuwe invulling. 

- Gebouw P: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

P bedraagt circa 41 meter. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De 

grootste afstand van deze functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor 

geur, geluid en gevaar. Ook aan deze afstand wordt voldaan. De nieuwe functie 

wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de woning geen hinder 

van de nieuwe invulling. 

- Gebouw V: De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de woning en gebouw 

V bedraagt circa 82 meter. Er wordt voldaan ruim aan de richtafstand van 10 

meter. De nieuwe functie wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart 

de woning geen hinder van de nieuwe invulling. 
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- Zone voor natuurkamperen – De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de 

woning en de zone voor natuurkamperen bedraagt circa 108 meter. Er  wordt ruim 

voldaan aan de richtafstand van 30 meter. De grootste afstand van deze functie 

bedraagt volgens de VNG-brochure 50 meter voor geluid. Ook aan deze afstand 

wordt voldaan. De nieuwe functie wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds 

ervaart de woning geen hinder van deze nieuwe functie.  

- Opstelplaats foodtruck – De afstand tussen de dichtstbij gelegen gevel van de 

woning en zone voor de opstelplaats voor de foodtruck bedraagt 146 meter. Er 

wordt ruim voldaan aan de richtafstand van 0 meter. De grootste afstand van deze 

functie bedraagt volgens de VNG-brochure 10 meter voor geur, geluid en gevaar. 

De nieuwe functie wordt niet belemmerd door de woning. Anderzijds ervaart de 

woning geen hinder van de deze nieuwe functie.  

- Voor Zone t/h, de zone voor terras horende bij horeca, museum, winkel, inclusief 

gebruik voor evenementen geldt het volgende. De afstand tussen Zone t/h en de 

dichtstbij gelegen gevel van de woning bedraagt ongeveer 15 meter. In verband 

met geur, geluid en gevaar moet er een afstand van 10 meter tussen de dichtstbij 

gelegen gevel van de woning en het terras liggen. De gehele zone voldoet aan deze 

afstand. Daarmee is het mogelijk om zone t/h in te richten ten behoeve van 

terrassen. Voor evenementen geldt dit niet. 

 

Momenteel zijn evenementen niet toegestaan binnen het vigerende 

bestemmingsplan. De evenementen kunnen geluidhinder opleveren voor de 

omgeving. Per geval verschilt het effect op de omgeving. De VNG-brochure kent 

echter geen richtafstand toe aan evenementen.  

 

Bij een evenement met een kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel is 

het bestemmingsplan geen belemmering. Een dergelijk evenement heeft geen 

structurele invloed op de woonkwaliteit. De opname van een evenementenregeling 

hiervoor in het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning afwijken 

bestemmingsplan kan achterwege blijven. 

 

De APV regelt de verkeersmaatregelen per evenement. Ook stelt de APV maximale 

geluidsniveaus aan voor de dag, avond en nachtperiode. Met de evenementen die 

voorzien zijn voor Fort Honswijk worden evenementen bedoeld die opgenomen zijn 

in de APV van de gemeente Houten, onder artikel 2.24. Daarnaast worden 

randvoorwaarden opgesteld en maatregelen getroffen om de overlast te beperken 

en schade aan de aanwezige flora en fauna te voorkomen. Het gaat om een beperkt 

aantal evenementen met heldere voorwaarden. Er wordt rekening gehouden met de 

beperkingen van de plek én met eventuele evenementen in de omgeving van het 

fort. 

 

Op het fort worden jaarlijks maximaal 10 dagen vergunningplichtige evenementen 

georganiseerd. Hiertoe dient voldaan te worden aan de eisen die de gemeente 

Houten stelt waar een aanvraag voor een evenementenvergunning te voldoen. 

Tevens dient aangetoond te worden dat een activiteit kan voldoen aan het 

Activiteitenbesluit. Evenementen vallen voor het aspect geluid onder de 

festiviteitenregeling. Op basis hiervan kan ontheffing verleend worden van (de 

geluidwaarden in) het Activiteitenbesluit als de evenementen niet meer dan 12 keer 

per jaar voorkomen en deze zijn opgenomen in de gemeentelijke verordening 

(APV). De vergunning voorziet in maximaal 10 evenementen per jaar. Met de 
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quickscan flora en fauna wordt beargumenteerd dat met de evenementen geen 

overtreding van de Wet natuurbescherming plaatsvindt.  
 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande vormen de milieubelastende functies vanuit het oogpunt 

van milieuzonering geen belemmering voor de in dit plan besloten ruimtelijke 

ontwikkeling. Andersom leidt het toestaan van nieuwe gebruiksmogelijkheden niet 

tot milieutechnische problemen voor de omliggende milieugevoelige functies. 

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming 

is te achten met een goede ruimtelijke ordening. 

 

Middels deze ruimtelijke onderbouwing worden de gebruiksmogelijkheden van de 

gebouwen vastgelegd. In voorgaande paragraaf is aangetoond dat er vanuit het 

oogpunt van de ruimtelijke ordening geen sprake is van een belemmering. Tenslotte 

moet voor het regelen van de horecagelegenheden en melding Activiteitenbesluit 

gedaan worden en moet voldaan worden aan de regels van Algemene Plaatselijke 

Verordening van de gemeente Houten.  

 

4.4 LUCHTKWALITEIT 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Hiermee wordt 

de wijziging van de Wet Milieubeheer ten aanzien van de luchtkwaliteitseisen 

bedoeld. De wet maakt een onderscheid in projecten die “in betekenende mate” 

(IBM) en “niet in betekenende mate” (NIBM) bijdragen aan verslechtering van de 

luchtkwaliteit. Daarnaast worden er bestemmingen genoemd die extra gevoelig zijn 

voor luchtvervuiling (gevoelige bestemmingen). 

 

Uiteraard moet niet alleen bij gevoelige bestemmingen maar bij alle projecten 

sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Uit dit oogpunt moet afgewogen 

worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te 

realiseren. Hierbij speelt de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als 

het project zelf hier niet of nauwelijks aan bijdraagt. Projecten die “niet in 

betekende mate” leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven volgens 

de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk getoetst te worden op de 

grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van één of meerdere 

grenswaarden te verwachten is. Volgens de gelijknamige AMVB ligt de grens van 

“niet in betekenende mate” bij 1% van de grenswaarde van een stof. Voor fijn stof 

en stikstofdioxide betekent dit een maximale toename van 0,4 µg/m3. Hiervan is 

volgens de ministeriële regeling sprake bij de realisatie van woningbouwprojecten 

tot 500 woningen of 10 hectare bedrijvigheid. 

 

Het project betreft het verruimen van de planologische mogelijkheden van Fort 

Honswijk. Ten behoeve van het plan wordt er geen bebouwing gesloopt of 

bijgebouwd. Een dergelijk project valt binnen het kader van de ministeriële regeling 

“NIMB”. Een luchtkwaliteitsonderzoek is in het onderhavige geval daarom niet 

noodzakelijk, het project leidt “niet in betekenende mate” tot verslechtering van de 

luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit vormt in deze situatie dan ook geen belemmering 

voor de realisering van het voorgenomen project. 

 

4.5 GELUID 

De locatie is niet gelegen binnen de geluidzone van een industrieterrein. Het 

plangebied is wel gelegen binnen de geluidzone van de Lekdijk. Recreatieve 
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functies betreffen geen gevoelige functies in het kader van de Wet geluidhinder. 

Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer is niet 

noodzakelijk.  

 

De situatie omtrent de woning (gebouw T) verandert er ten opzichte van de huidige 

situatie. In de huidige vergunning is deze woning omschreven als een dienstwoning. 

Momenteel is de woning een reguliere woning. De woning mag daarmee niet 

belemmerd worden door de nieuwe gebruiksmogelijkheden. In voorgaande 

paragraaf is gebleken dat de woning in de gewenste situatie niet belemmerd wordt.  

 

Conclusie 

Vanuit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor onderhavig initiatief.  

 

4.6 EXTERNE VEILIGHEID 

Het "Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer " (Bevi) is op 

27 oktober 2004 in werking getreden. Hierin zijn de normen voor de maximaal 

toelaatbare en aanvaardbare risico's als gevolg van de aanwezigheid van risicovolle 

inrichtingen of vervoersassen van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water en 

via buisleidingen vastgelegd. De gewenste functies betreffen een 

(beperkt)kwetsbare objecten, zodat de herbouw getoetst dient te worden aan de 

wetgeving omtrent externe veiligheid. Voor de beoordeling of in de omgeving van 

het plangebied risicovolle inrichtingen en/of transportroutes gevaarlijke stoffen 

aanwezig zijn, is de risicokaart geraadpleegd. Onderstaande afbeelding toont een 

uitsnede van deze kaart. 

Uitsnede risicokaart met aanduiding plangebied (bron: www.risicokaart.nl) 

 

Transport gevaarlijke stoffen 

Er ligt in de directe omgeving van het plangebied (binnen 200 meter) geen 

hoofdvaarweg, spoorbaan of rijksweg waarover transport van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt. Ook bevindt zich in of nabij het plangebied geen buistransportleiding 

met een PR 10-6 contour. Op ruim 2.500 meter ligt een spoorlijn (Utrecht – 

Meteren) waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Gezien de ruimte 

afstand tot het plangebied vormt dit geen belemmering voor het voorgenomen plan.  

 

Inrichtingen 

In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen EV-relevante inrichtingen 

gevestigd, zodat er geen sprake is van een belemmering. Ten zuidoosten van het 

http://www.risicokaart.nl/
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plangebied ligt een zone die op de risicokaart, rondom Fort Everdingen, welke 

wordt aangeduid ‘Zone defensie’. Rondom Fort Everdingen een cirkel opgenomen 

ten behoeve van munitieopslag. Dit betreft een beheersbaar risico.  

 

Het ministerie van Defensie heeft de gemeente Houten op 4 oktober 2013 

schriftelijk geïnformeerd dat er geen munitie of explosieven meer wordt opgeslagen 

op de Lunet, het militair gebruik volledig is beëindigd en het complex is 

overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken. 

 

Anderzijds is de voorgenomen planontwikkeling geen risicovolle inrichting in het 

kader van de BEVI, waardoor de ontwikkeling geen gevaar vormt voor de omgeving.  

 

Conclusie van de toetsing is dan ook dat de normstelling externe veiligheid  voor het 

realiseren van het project geen belemmering vormt. 

 

4.7 ECOLOGIE 

Ter bescherming van ecologische waarden moet er bij ruimtelijke ingrepen een 

afweging worden gemaakt in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora - 

en faunawet. In dat verband heeft er een natuurtoets plaatsgevonden.   

 

Indien één en ander in acht genomen wordt, zijn er vanuit ecologisch oogpunt 

wel/geen belemmeringen aanwezig die de realisering van het project in de weg 

staan, of onder eventueel bepaalde voorwaarden. Er moet aangetoond worden dat 

activiteiten buiten (terras/horeca/evenementen) de ecologie en het natuurnetwerk 

niet aantasten. Daarom wordt door ATKB een quickscan flora en fauna uitgevoerd. 

De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht.  

 

4.8 Stikstof 

Sinds 2015 was het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) van kracht. Het 

programma bevatte een integrale beoordeling van de bron- en gebiedsgerichte 

maatregelen voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Deze maatregelen werden 

getroffen in en bij de Natura 2000-gebieden die onderdeel zijn van het PAS. 

 

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 

(ECLI:NL:RVS:2019:1603) geldt het PAS voor geen enkel Natura 2000-gebied meer. 

Dit betekent ook dat de collectieve passende beoordeling via het PAS door de 

uitspraak is komen te vervallen. Met de AERIUS Calculator kunnen de effecten van 

ruimtelijke ontwikkelingen op Natura 2000-gebieden worden bepaald. Door de 

uitspraak is in het kader van het voorgenomen plan ook gekeken naar de mogelijk 

te verwachten effecten. 

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft ‘Lingedijk & Diefdijk-Zuid’ op een 

afstand van circa 4.700 meter. Van belang is dat de Wet stikstofreductie en 

natuurverbetering (Wsn) op 1 juli 2021 in werking is getreden. In de Wsn is een 

partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht opgenomen voor bouwactiviteiten 

in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. 

daarmee hoeft de stikstofdepositie voor de bouw-, aanleg- en sloopfase niet meer 

te worden berekend en verschuift de nadruk naar de structurele uitstoot die een 

project in de gebruiksfase veroorzaakt.  
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Er is door Kubiek Ruimtelijke Plannen op 26 april 2022 een 

stikstofdepositieberekening uitgevoerd met behulp van de AERIUS Calculator. Uit de 

berekening blijkt dat er in de nieuwe gebruiksfase geen stikstofdepositie plaatsvindt 

op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De begeleidende rapportage en de 

berekening zijn te vinden in bijlagen 3 en 4. 

 

Conclusie 

De resultaten van de quickscan flora en fauna, uitgevoerd door ATKB, worden 

binnenkort verwacht. Vanuit de regelgeving omtrent stikstofdepositie zijn er geen 

belemmeringen voor de ontwikkeling. 

 

4.9 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 

Archeologie 

In Nederland zijn archeologische waarden veelal onzichtbaar. Ze liggen grotendeels 

verborgen in de bodem, waardoor ze niet eenvoudig te karteren zijn. Slechts een 

deel van de archeologische rijkdom is zichtbaar aan het oppervlak. Om op de nog 

onbekende informatie greep te krijgen, is door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed de "Indicatieve kaart van archeologische waarden” (IKAW) uitgegeven. 

Deze kaart geeft een globaal inzicht in de mate waarin archeologische resten in een 

gebied aangetroffen kunnen worden. De legenda-eenheden van de kaart geven de 

trefkans op, of de verwachtingswaarde voor het aantreffen van archeologische 

resten in de bodem weer. 

 

Op de kaart zijn drie soorten gebieden te onderscheiden: 

- gebieden met een hoge verwachtingswaarde; 

- gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde; 

- gebieden met een lage verwachtingswaarde. 

 

Uitgangspunt voor het beleid is om het archeologische erfgoed op de vindplaats zelf 

te behouden. In gebieden met een hoge en een middelhoge verwachtingswaarde 

moet archeologisch onderzoek worden uitgevoerd, zodat duidelijk wordt of en waar 

zich in de bodem archeologische waarden bevinden. In eerste instantie kan worden 

volstaan met een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI). Op basis van de 

resultaten van dit onderzoek moet worden bepaald of er een Aanvullend 

Archeologisch Onderzoek (AAO) noodzakelijk is. 

 

Wanneer alleen gekeken wordt naar de locatie van het fort zelf en de bijbehorende 

structuren (w.o. fortgracht) dan zijn door de aanleg hiervan naar grote 

waarschijnlijkheid de oudste bekende archeologische periodes ernstig verstoord. De 

verwachtingswaarde voor archeologische vondsten op Honswijk is met name gericht 

op de Nieuwe Tijd (1500 na Christus tot en met 1945). Dit geldt vooral voor de 

Waterlinieperiode (vanaf ca. 1840) tot en met de Tweede Wereldoorlog.  

 

Fort Honswijk kent twee vlakken archeologie in het noordelijke deel. Het ene vlak 

bevat onder andere gebouw E. Hier geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie - 1’. Dit houdt in dat archeologisch onderzoek nodig is voor 

bouwwerken groter dan 100 m2
 en bouwwerken met graafactiviteiten dieper dan 0,5 

m en heiactiviteiten.  

 

Het tweede vlak ligt er direct naast en omvat onder andere gebouw B, M en F en is 

bestemd als ‘Waarde – Archeologie - 2’. Dit houdt in dat archeologisch onderzoek 
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nodig is voor bouwwerken groter dan 500 m2
 en bouwwerken met graafactiviteiten 

dieper dan 0,5 m en heiactiviteiten.  

 

Voorts zijn op basis van deze wet mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het 

vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren.  

Met het tijdelijke inpandige gebruik van de bestaande panden zullen geen 

bodemroerende activiteiten worden uitgevoerd. Er is dus geen gevaar voor de 

verstoring van mogelijke archeologische waarden in de bodem. 

 

Conclusie 

De gewenste ontwikkeling vindt niet plaats op beschermd archeologisch gebied. 

Nader onderzoek in het kader van de archeologie is niet noodzakelijk.  

 

Cultuurhistorie  

Het fort in een open landschap in het rivierengebied is samen met andere 

onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie heel goed bewaard gebleven in zijn 

historische context. Het fort is rijksmonument. De omgeving en het landschap 

worden deels aangeduid als cultuurhistorisch waardevol. Het plangebied valt binnen 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie welke sinds 26 juli  2021 is opgenomen op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO. Op het plangebied is artikel 7.2 van de Interim 

omgevingsverordening van toepassing. Dit artikel ziet toe op het behouden, in 

stand houden en zo mogelijk versterken van de UNESCO Werelderfgoed Hollandse 

Waterlinies. De uitzonderlijke universele waarde van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie zoals besproken in paragraaf 3.1.2 worden met het voorgenomen plan 

niet geschaad. Dit komt tot uiting in het geldende bestemmingsplan ‘Eiland van 

Schalkwijk’ waarin het hele plangebied van het fort de dubbelbestemming ‘Waarde 

– Cultuurhistorie’ kent.  

Het doel van deze bestemming is het behouden en versterken van de openheid van 

de voormalige inundatiegebieden en van de samenhang tussen de elementen van 

de Hollandse Waterlinie, waarbij de cultuurhistorische waarde van de linies met 

name ligt in:  

 

• de hoofdweerstandslijn inclusief de daarbij behorende elementen en, indien 

aanwezig, voorposten en stoplijn;  

• de inundatiesgebieden en bijbehorende elementen;  

• de accessen en verdedigingswerken.  

Met het tijdelijk verruimen van de planologische gebruiksmogelijkheden van de 

bestaande bebouwing en gronden worden de cultuurhistorische waarden niet 

geschaad. Bij de verhuur van rijksmonumentale gebouwen wordt vastgelegd dat er 

geen bouwkundige aanpassingen aan de gebouwen mogen worden gedaan en dat 

er ook geen schade aan deze gebouwen mag worden aangebracht. Hierdoor brengt 

de gewenste ontwikkeling geen schade toe aan bestaande cultuurhistorische 

panden of structuren. Met het voorgenomen plan wordt voldaan aan hetgeen wat in 

artikel 7.2 wordt voorgeschreven. Het plan brengt geen schade toe aan de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. 

 

 

 

Landschap 
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Het gehele plangebied heeft de dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap - 5’. Deze 

gronden zijn bestemd voor behoud, versterking en ontwikkeling van de waarden die 

samenhangen met het karakteristiek landschap van de rivier de Lek met de 

rivierdijk en de uiterwaarden, te weten:  

• de rivier met de rivierdijk en de uiterwaarden zijn de belangrijkste ruimtelijke 

drager van het rivierenlandschap;  

• vanaf de dijk heeft men een goed zicht op het afwisselende landschap van het 

eiland en de uiterwaarden;  

• vanaf het eiland vormt de kronkelende hoge dijk de landschappelijke zuidrand van 

het eiland met daarachter het verrassende landschap van de rivier.  

 

Bij eventuele ontwikkelingen dienen met deze bestaande waarde rekening 

gehouden te worden. In dit geval is vooral het zicht op de rivier vanaf het fort van 

belang. Dit moet niet beperkt worden door eventuele nieuwe ontwikkelingen. In een 

tijdelijk concept waarin alleen het gebruik veranderd zal dit geen problemen 

opleveren. 

 

Conclusie 

Het voorgenomen plan voorziet in het verruimen van de planologische 

gebruiksmogelijkheden voor Fort Honswijk. Ten behoeve van het plan worden de 

bestaande bebouwing en gronden anders gebruikt. Er vinden geen fysieke ingrepen 

plaats aan de bestaande gebouwen. Daarnaast wordt er niet gebouwd of gesloopt 

en vinden er geen bodemroerende activiteiten plaats. Daarmee schaadt het 

voorgenomen plan de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Cultuurhistorie’, ‘Waarde – 

Archeologie 1’, ‘Waarde – Archeologie 2’ en de ‘Waarde – Landschap - 5’ niet. De 

dubbelbestemmingen vormen geen belemmering voor het voorgenomen plan.  

 

4.10 VERKEER EN PARKEREN 

Verkeer 

De gemeente Houten heeft in oktober 2017 de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 

2017-2027 vastgesteld. De Mobiliteitsvisie brengt in beeld hoe de aanwezige 

infrastructuur kan worden versterkt, om voorgenomen ontwikkelingen te geleiden.  

 

Extra verkeersgeneratie en de verkeersintensiteit op het wegvak van de Lekdijk zijn 

onderzocht door Movares met hierna een second opinion en juridische analyse van 

Goudappel Coffeng. Resultaten zijn opgenomen in de rapporten “Recreatieve 

ontwikkelingen rondom Fort Honswijk en Lunet aan de Snel, Movares 22-6-2016” en 

“Second opinion juridische analyse, Goudappel Coffeng 18-8-2016”. Voor de 

ontwikkeling van Lunet aan de Snel en Fort Honswijk is uitgegaan van een 

organisch groeimodel, waarbij grote verkeerskundige maatregelen zijn 

doorgeschoven naar de periode 2020-2023. In deze periode zal de Lekdijk worden 

versterkt en kan tegelijkertijd de wegbreedte worden aangepast aan de benodigde 

extra wegcapaciteit. Tot die periode wordt er preventief bermonderhoud gepleegd 

en wordt de bewegwijzering aangepast. Voor het preventief bermonderhoud heeft 

de gemeente € 100.000,00 beschikbaar.  

 

De verkeersgeneratie is berekend volgens het eerder benoemde scenario:  

• Expositieruimte met een oppervlakte van 500 m2;  

• En restaurant met een oppervlakte van 200 m2;  

• Zakelijke dienstverlening met een oppervlakte van 2.500 m 2;  

• Passantenhaven in de Zuidelijke Slotgracht voor 40 boten;  
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• Overnachtingsmogelijkheden voor waterrecreanten;  

• Wandelroute over het terrein;  

• Liniepont.  

 

De ontwikkeling van Fort Honswijk en Lunet aan de Snel genereerde volgens het 

scenario een toename van 170 mvt per etmaal op zondagen en 436 mvt per etmaal 

op werkdagen. Dit was het uitgangspunt bij het verlenen van de tijdelijke 

vergunning in 2018.  

 

Gezien de aanwezige infrastructuur op het Eiland van Schalkwijk een beperkte 

capaciteit heeft, is het streven het aantal motoriseerde verkeersstromen bij het 

verlenen van deze nieuwe vergunning te laten afnemen. Ten behoeve van de 

huidige herontwikkeling van Fort Honswijk is het volgende uitgangspunt 

geformuleerd: ‘hoe minder gemotoriseerd verkeer, hoe beter’. Het uitgangspunt is 

dat het aantal gemotoriseerde voertuigbewegingen van/naar Fort Honswijk in 

normale situaties gemaximeerd wordt op 250 mvt per etmaal. Dit staat gelijk aan 

125 auto’s (gerekend voor een heen- en terugweg). Dit getal is een harde 

randvoorwaarde voor de herontwikkeling, geldt als dagmaximum en mag niet 

worden gemiddeld over een bepaalde periode. Daar de verkeersgeneratie ten 

gevolge van het voorgenomen plan afneemt, vormt het aspect verkeer geen 

belemmering.  

 

Parkeren 

Op 8 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Houten de ‘Nota Parkeernormen 

2021’ vastgesteld. Tegelijkertijd is de gemeente Houten bezig met het opstellen van 

de ‘Parkeervisie Houten 2021’.  

 

Fort Honswijk wordt ontsloten vanaf de Lekdijk. Recentelijk is door de gemeente 

Houten aan de oostzijde van het fortterrein nieuwe parkeerruimte gerealiseerd ten 

behoeve van 120 auto’s en 3 bussen. Dit parkeerterrein is tevens bedoeld als 

parkeerlocatie voor Lunet a/d Snel. Voor Fort Honswijk zijn hier op weekenddagen 

106 parkeerplaatsen en op werkdagen 108 parkeerplaatsen beschikbaar. De overige 

parkeerplaatsen worden op de betreffende momenten gebruikt door Fort Lunet.  

 

Het parkeerterrein is weergegeven in onderstaand figuur. Uitgangspunt voor de 

herontwikkeling van Honswijk is dat dit parkeerterrein voldoende is voor normale 

situaties en dat alleen bij evenementen een tijdelijke oplossing (bijvoorbeeld in een 

nabijgelegen weiland) wordt gecreëerd.  
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Parkeerterrein bij Fort Honswijk (bron: Google Earth) 
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5 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 

5.1 UITVOERING 

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Fort Honswijk. Het betreft daarmee een 

particulier initiatief.  

 

De gemeente Houten participeert niet in het project. Met de realisering ervan zijn 

dan ook geen gemeentelijke investeringen gemoeid. 

 

5.2 PROJECTSCHADE 

Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht; 
is één van de oorzaken waardoor schade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) kan ontstaan. Door deze projectschade kan de economische 

uitvoerbaarheid van een project in het geding komen. 

 

Om de economische uitvoerbaarheid van het project te waarborgen, is daarom een 

verhaalscontract afgesloten met Stichting Fort Honswijk. Op basis hiervan komt de 

eventuele projectschade voor hun rekening. 

 

6 MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDBAARHEID 

Ten aanzien van de planologische afwijking dient de procedure te worden gevolgd 

zoals die is beschreven in artikel 3.10 Wabo. Afhankelijk van het feit of de 

bevoegdheid tot het nemen van een planologische afwijking door de raad 

gedelegeerd is of wordt, is de raad of het college van burgemeester en wethouders 

het bevoegd gezag.  

 

De te volgen procedure houdt in dat er een ontwerpbesluit wordt gepubliceerd dat 

vervolgens, inclusief voorliggend document, voor een periode van zes weken ter in-

zage wordt gelegd. Gedurende deze termijn bestaat voor een ieder de mogelijkheid 

tot het indienen van een zienswijze. Als er geen zienswijzen worden ingediend  

dient er binnen vier weken na de termijn van terinzagelegging worden beslist 

omtrent vaststelling van de omgevingsvergunning. 

 

7 SLOT 

Het voorliggende document strekt tot een goede ruimtelijke onderbouwing van het 

project, dat toeziet op het verruimen van de planologische gebruiksmogelijkheden 

van Fort Honswijk.  

 

Nader beschreven is waarom het project afwijkt van het vigerend bestemmingsplan. 

Daarentegen is met het document voldoende gemotiveerd aangetoond waarom het 

project: 

- In relatie tot de omgeving, ruimtelijk en functioneel gezien aanvaardbaar is;  

- Niet in strijd is met het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid; 

- Geen belemmeringen kent vanuit de kaderstellende wet- en regelgeving op het 

gebied van bodem, water, milieuzonering, luchtkwaliteit, geluid, externe veilig -

heid, ecologie en archeologie; 

- Vanuit financieel oogpunt verantwoord is. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_07-10-2010#Hoofdstuk2_21_Artikel21
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_07-10-2010#Hoofdstuk2_21_Artikel21
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In het algemeen kan daarom gesteld worden dat het aanvaardbaar is ten behoeve 

van het voorgenomen project medewerking te verlenen aan een planologische 

afwijking zoals bedoeld in artikel 2:12 lid 1 sub a onder 3 Wabo.  

 

 


