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Geachte heer/mevrouw,
 
 
In zijn openbare vergadering van 11 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van de 
(voormalige) gemeente Lingewaal (thans West Betuwe) besloten om het 
bestemmingsplan “Broekgraaf 1” niet vast te stellen. Met dit bestemmingsplan 
werd beoogd om op dit perceel de bestemming “maatschappelijk - militaire zend- 
en ontvanginstallatie” toe te kennen. Het voornemen van Defensie is om op dit 
perceel een radar installatie te realiseren ten behoeve van de luchtruimbewaking 
in Nederland. Deze nieuwe radar vervangt de oude radar die heden gestationeerd 
is in Nieuw-Milligen.

In opvolging van het besluit van de gemeente Lingewaal om niet in te stemmen 
met het bestemmingsplan, heeft de Staatssecretaris van Defensie besloten, om 
gelet het nationaal belang, het instrument van de rijkscoördinatieregeling toe te 
passen. Dit besluit is op 14 februari 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Om 
de input van alle belanghebbenden maximaal te waarborgen heeft de 
Staatssecretaris aanvullend besloten om een voorontwerp inpassingsplan op te 
stellen. Dit voorontwerp inpassingsplan ligt van 31 augustus 2020 tot 12 oktober 
2020 ter inzage. Deze termijn is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 
augustus 2020.

Bij het opstellen van het Rijksinpassingsplan is specifiek ingegaan op de door de 
gemeente Lingewaal aangevoerde redenen om niet in stemmen met 
bovenvermeld bestemmingsplan. Onze reactie vindt u in de toelichting bij 
Hoofdstuk 3. Wij hechten grote waarde aan uw reactie op bijgevoegd 
Rijksinpassingsplan. 

Op basis van artikel 3.28.1. van de Wet ruimtelijke ordening brengen we u op de 
hoogte en vragen wij om een reactie op dit voorontwerp. De relevante stukken 
(inpassingsplan, toelichting, verbeelding en bijlagenboek) zijn beschikbaar via 
www.defensie.nl/radarstations. Een fysiek exemplaar is inmiddels ook op het 
gemeentehuis beschikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
projectleider van de rijkscoördinatieregeling, dhr. R.C. Kaat. Hij is bereikbaar via 
ronald.kaat@rijksoverheid.nl en telefonisch via 06-51551376.
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Datum
31 augustus 2020Voor de volledigheid, een Voorontwerp Rijksinpassingsplan is geen wettelijke 

verplichting in het kader van de rijkscoördinatieregeling. Op basis van alle 
reacties zal een Ontwerp Rijksinpassingsplan worden opgesteld. Tegelijkertijd zal 
een ontwerp beschikking voor de relevante vergunningen worden opgesteld. 
Omdat het mogelijk is dat het Rijksinpassingsplan op basis van deze reacties 
wordt aangepast zullen we u bij de fase van het ontwerp plan nogmaals om een 
reactie vragen. 

Wij verzoeken u, uw reactie kenbaar te maken op het volgende adres:

Rijksvastgoedbedrijf
T.a.v. dhr. R.C. Kaat
Postbus 16169
2500 BD DEN HAAG

Bij voorkeur ontvangen wij ook een afschrift via het emailadres van de 
projectleider.
Mocht u geen aanleiding zien om inhoudelijk te reageren wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit ook kenbaar te maken bij de projectleider.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatssecretaris van Ministerie Defensie,
namens deze.

Ing C.R. Hakstege
Sectiehoofd Klant- & Vastgoedmanagement 


