Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Ontwikkelingen Fort bij Uithoorn
Recent zijn door de pachters van het Fort bij Uithoorn de toekomstplannen voor het
fort toegelicht in een bijeenkomst op het fort. Wij hebben geconstateerd dat de
gepresenteerde plannen voor de nodige onrust hebben gezorgd bij omwonenden en
inwoners van Amstelhoek. Met name de omvang van de plannen zijn reden voor
onrust, te weten: een extra woonhuis, een restaurant, een vergadercentrum, een
museum, een waterspeeltuin en een hotel met 60 hotelkamers. Deze hotelkamers
zijn zowel binnen als buiten het fort voorzien, zoals op de ringdijk rondom het fort.
Wij hebben van ambtelijke zijde begrepen dat de voorgenomen plannen zich nog in
de conceptuele fase bevinden, dat er nog met de omgeving gesproken moet worden
en dat ook de gemeente nog geen standpunt heeft ingenomen. De prominente
aanwezigheid van de gemeente bij de bijeenkomst op het fort heeft bij omwonenden
echter wel een ander beeld opgeroepen. Dit beeld werd mede versterkt doordat de
initiatiefnemers, volgens omwonenden, verkondigen dat alles al in kannen en kruiken
zou zijn.
Eén van de onderzoeken die uitgevoerd moet worden in het kader van de
haalbaarheid van de plannen is een ecologisch onderzoek. Dit onderzoek moet nog
plaatsvinden, maar inmiddels is door omwonenden geconstateerd dat de pachters
van het fort een aantal bomen gekapt hebben en dat er natuur (begroeiing) is
vernietigd. Dit is mogelijk in strijd met de wet Natuurbescherming. Het vertrouwen bij
omwonenden in een transparant proces rondom de ontwikkelingen is hierdoor tot
een dieptepunt gedaald.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij een aantal vragen aan het college:
1) Wat vindt het college van de plannen zoals deze nu zijn gepresenteerd? Zijn
deze wat u betreft passend? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
2) Op basis van welke criteria bent u voornemens om de plannen te beoordelen?
3) Wat vindt uw college van de opstelling van de initiatiefnemers richting de
omgeving en van de kap van bomen en vernietiging van natuur op het fort?
Wat gaat het college tegen de overtredingen doen?
4) Wat zijn de gevolgen van de overtredingen voor de aanwezige natuur op het
fort en eventueel uit te voeren ecologische onderzoeken?
Het is belangrijk dat er voor een ontwikkelingsproces als dit sprake is van een
voldoende vertrouwensbasis. De handelingen zoals deze nu zijn verricht bieden
geen goede basis voor dat vertrouwen.
5) Hoe gaat het college zorgdragen voor een transparant proces, een voldoende
vertrouwensbasis en een goede communicatie met de betrokkenen?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Pieter Kroon
PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

