
Van: stichting Niet nog een Radar in Herwijnen 
Verzonden: zondag 28 maart 2021 21:57 
Aan: Commissie DEF <cie.def@tweedekamer.nl>; voorzitter@eerstekamer.nl; Lange de Tim 
<T.dlange@tweedekamer.nl>; Fonck Tim <Tim.Fonck@eerstekamer.nl>; 
tim.delange@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl 
Onderwerp: Radar Herwijnen: Positie Elders! of overweegt Defensie de moties te negeren? 

 

Geachte Kamerleden van de vaste Kamercommissie Defensie, 

Via deze brief willen wij u bedanken voor uw betrokken, constructieve en actieve opstelling 

rondom het omstreden RCR project “militaire radar Herwijnen”. 

We zijn erg verheugd over de twee aangenomen moties “zoek andere locatie” en “stop de 

RCR”, met betrekking tot dit dossier, en nogmaals dank dat u in grote meerderheid tot de 

aanname van deze moties bent gekomen. 

De reactie van de staatssecretaris “ik heb de intentie deze moties uit te voeren” stelde ons 

niet helemaal gerust, maar half april komt zij met een definitieve uitspraak hoe de moties 

worden uitgevoerd.  

Des te groter was onze verbazing toen wij luisterden naar een Radio 1 interview (zie bijlage) 

van afgelopen vrijdag 26 maart in de ochtend waarin een woordvoerster van Defensie 

aangeeft dat de radar mogelijk wél in Herwijnen wordt geplaatst, en er geen woord wordt 

besteed aan het uitvoeren van de motie om de RCR te stoppen. (zie ook bijlage AD 

krantenartikel). Ook gemeente West Betuwe gaat om opheldering vragen bij de 

staatssecretaris. 

Eveneens zien wij op de “transparante” website van Defensie 

(https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations) veel informatie beschikbaar over dát de 

SMART L radar in Herwijnen komt te staan middels de RCR regeling, en ook hier worden de 

aangenomen moties notoir verzwegen.  Opereert Defensie hier op eigen gezag en wordt de 

democratie genegeerd?  Wij vinden deze selectieve berichtgeving stuitend en respectloos. 

Naast dank aan u allen, sturen wij vanwege bovenstaande alsnog deze (voorlopig) laatste 

brief voor het dossier, aan u als lid van de huidige commissie. Hierin verstrekken wij u ook de 

laatste informatie op de volgende gebieden: 

-        Status van onze WOB verzoeken 

-        Situatie in Wier 

-        Waakzaamheid op uitvoering van de moties 

-        Dossier overdracht 

-        Wij blijven scherp 

De status van onze WOB verzoeken 

24 oktober 2020 hebben wij naar 5 betrokken instanties een gericht WOB verzoek gestuurd. 

(EZK, BZK, VWS, TNO en Defensie). Tot op heden hebben wij, na veel aandringen, pas vorige 

week van het ministerie van EZK een eerste batch aan documenten ontvangen. Ondanks dat 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations
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we lang niet alles hebben gekregen waar we om vragen (zonder toelichting waarom niet) 

bevat dit eerste dossier al ontluisterende informatie rondom het onder druk zetten van 

zowel lokale als landelijke politiek en uitvoerende organen. Wederom stuitend. En dit is nog 

maar het begin van deze langlopende “affaire” waar uiteindelijk de onderste steen boven zal 

komen. 

Ook stuitend is dat de andere 4 instanties tot op heden met de ene na de andere smoes 

komen en door wisseling van contactpersonen elke keer nieuw overleg met ons vragen, tot 

aan minister Bijleveld in eigen persoon toe.  En nog steeds hebben wij geen informatie. Is dit 

de transparantie waar de WOB voor is bedoeld? Wij wachten al 5 maanden!  

De situatie in Wier 

De plaatsing van de SMART L radar in Wier versterkt onze zorgen rondom de effecten van de 

radar op de omgeving. Het geluid overschrijdt de norm. Als de ontwikkelaars van THALES 

zelfs niet aan de geluidsnorm kunnen voldoen…wat zegt dat dan over hun capaciteit om de 

stralingsnorm te respecteren? Gezien de effecten van de Hoog Frequente Pulse (HFP) 

straling op audio & video apparatuur, Wifi en slimme verlichting in Wier (storing, uitval) is 

voor ons bevestigd wat wij op basis van onze eigen berekeningen en bevindingen al wisten. 

Deze SMART L radar met HFP is te krachtig om veilig dichtbij bewoning te plaatsen. De 1.500 

meter afstand norm is er niet voor niks. En zelfs deze norm is nog dubieus, gezien de 

effecten in Wier. Om die reden zijn wij ook erg verheugd met de aanname van de moties 

voor Herwijnen. Defensie kan niet tweemaal dezelfde fout maken, wij hebben al een 

krachtige KNMI radar staan…dus zoek en vind die meer afgelegen veilige alternatieve locatie.  

Waakzaamheid op uitvoering moties 

Wij vragen aan u, als vaste commissie DefCom, om de uitvoering van de genoemde moties 

streng te bewaken. De plaatsing van deze radar is eerst in de lokale democratie verworpen, 

en nu ook in de landelijke democratie. En er is aangetoond dat er meerdere betere en 

veiligere alternatieven voorhanden zijn. Dus we vragen aan u als commissie, en ook aan uw 

opvolgers, om erop toe te zien dat Defensie de RCR stopt, de locatie Herwijnen 

daadwerkelijk definitief afschrijft en een andere locatie kiest.   

Doordat de windmolenparken Blauw en Groen, in de Flevopolder, afgelopen maanden een 

Verklaring van Geen Bezwaar van Defensie hebben ontvangen, maakt dit ook eventueel de 

weg vrij voor alsnog plaatsing van de SMART L op de huidige locatie Nieuw Milligen. 

De overdracht 

Het Dossier “Militaire radar Herwijnen” loopt eigenlijk al vanaf 2015.  Sinds begin 2018 is de 

bevolking in Herwijnen gemobiliseerd en georganiseerd, en middels goede argumenten, 

controleberekeningen en tegenonderzoeken is nu, maart 2021, via moties besloten dat deze 

Radar een “positie elders” dient te krijgen.  

Defensie heeft sinds 2018 aangegeven haast te hebben. Echter, de vertraging van de 

afgelopen 3 jaar is helaas door haar zelf veroorzaakt. Vanuit Herwijnen hebben wij vanaf 

2018 onderbouwd aangeven dat deze radar niet in Herwijnen kán staan en hierin heeft de 

Tweede Kamer een duidelijk besluit genomen middels de moties. Echter, door al deze 

veroorzaakte vertraging is het nu aan een “nieuwe” commissie DefCom om dit proces goed 
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te blijven volgen, monitoren en Defensie aan uitvoering van de democratisch aangenomen 

moties te houden.  

We weten dat u intern, via fractieondersteuning, en via overdrachtsdossiers voor een goede 

overdracht zullen zorgen. Echter, mocht er uwerzijds behoefte zijn aan toelichting of 

overdracht vanuit ons (Stichting niet nog een radar in Herwijnen), dan bieden wij u bij deze 

aan om onze expertise en dossierkennis in een meeting over te dragen.  Onderaan deze mail 

staan onze contactgegevens. 

Wij blijven scherp 

Middels genoemde aangenomen moties kan en mag de radar niet in Herwijnen geplaatst 

worden. Maar Defensie dient deze moties op te volgen. Zolang daar geen garantie en 100% 

uitsluitsel op gegeven wordt, blijven wij scherp, en zijn wij er niet gerust op. We houden 

rekening met “last minute” wijzigingen en “juridisch politiek” gedraai, en zullen daar, in 

nauwe samenwerking met gemeente West Betuwe en landelijke media, alert op 

reageren.  Mocht het toch uitdraaien op een rechtszaak bij de Raad van State (we kunnen 

ons dit niet voorstellen in onze democratie), dan zijn wij daar nog steeds toe bereid en 

voorbereid. Gezien het verloop van het totale proces zijn wij van een overwinning overtuigd.  

Het landsbelang is daar niet mee gediend want dat betekent nog meer vertraging voor 

Defensie. Een extra reden om het uitvoeren van de moties te waarborgen, op die manier 

dwingt u af dat er op korte termijn een alternatieve locatie voorhanden komt, en de radar 

snel kan worden geplaatst.  

Voor zover ons laatste bericht aan (de meesten van) u. Wij danken u voor alle inzet, 

debatten, contacten en gesprekken. Wij wensen diegene die vertrekken een goede periode 

van rust toe, en een mooi vervolg in een andere functie.  

Voor diegene die blijven, hopen wij op dezelfde constructieve waardevolle en respectvolle 

samenwerking, indien dit onverhoopt toch nodig zal zijn.  

Met vriendelijke en strijdbare groeten uit Herwijnen, 

Namens stichting Niet nog een Radar in Herwijnen 

Bijlage 

Radio 1 interview 26 maart 2021. De laatste 2 minuten gaan over Herwijnen 

Artikel in het AD zaterdag 27 maart 2021 “Herwijnen Boos: militaire radar zou niet komen” 

https://www.ad.nl/rivierenland/defensie-hint-dat-radar-misschien-toch-in-herwijnen-komt-west-betuwe-

verbaasd-procedure-zou-stoppen~a3382618/ 
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