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Beste meneer, mevrouw,
Hartelijk dank voor het voorontwerp Rijksinpassingsplan dat we op

31 augustus 2020 ontvingen.

Met deze brief reageren wij vanuit het provinciaal ruimtelijk belang op uw plan.
Het plan
Met dit Rijksinpassingsplan wilt ueen radarstation realiseren aan de Broekgraaf 1in Herwijnen.
Dit nieuwe radarstation vervangt de huidige radar die momenteel nog in Nieuw Milligen staat. Aan
de Broekgraaf 1in Herwijnen bevond zich tot

2015

een voormalig radarstation van

Luchtverkeersleiding Nederland. De bebouwing van het voormalige radarstation is inmiddels
gesloopt. Reden voor de verplaatsing van de radarfunctie is een verbetering van de landelijke
radardekking. Daarmee is er sprake van een nationaal belang. Hiervoor gebruikt ude
Rijkscoördinatieregeling als ruimtelijk instrument.
De planlocatie ligt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Het plangebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met onze partners streven we
ernaar de Nieuwe Hollandse Waterlinie als erfgoed te behouden en te ontwikkelen. Nieuwe
ruimtelijke initiatieven wegen we zorgvuldig af tegen de kernkwaliteiten van het gebied. Die
kernkwaliteiten mogen bij nieuwe ontwikkelingen niet worden aangetast.
Het nieuwe militaire radarstation zal op dezelfde locatie worden gebouwd als het oude radarstation
van Luchtverkeersleiding Nederland. Het bouwvlak is verkleind ten opzichte van de huidige
planologische situatie. Naast de radartoren en het transformatorgebouw zal er geen bijkomende
bebouwing worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de bebouwing landschappelijk ingepast. Deze
ontwikkeling tast de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie niet aan. De provinciale belangen zijn goed meegewogen in uw plan.
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Stikstof en Natura

2000

Uit de toelichting van het plan blijkt dat er verschillende Natura 2000-gebieden in de omgeving
van het plangebied liggen. Negatieve effecten op deze gebieden zijn volgens uuitgesloten door de
geringe omvang van de ontwikkeling in combinatie met de afstand van

3

km tot het nabijgelegen

Natura 2000-gebied.
Wij adviseren uom voor dit plan een AERTUS-berekening uit te voeren. Met deze berekening
bevestigt udat er geen significante effecten zijn op Natura 2000-gebieden. Volgt uit die berekening
dat er meer dan

0,00

mol/ha/jaar stikstofdepositie is in een Natura 2000-gebied, dan is een

ecologische voortoets nodig om vast te stellen dat er geen significante effecten zijn. Wij worden in
dat geval graag betrokken.
Rijkscoördinalieregeling
Het inzetten van de Rijkscoördinatieregeling is een zwaar ruimtelijk instrument. Het nationaal
belang rechtvaardigt dit. Wij zien dat er in de omgeving van Herwijnen onrust is over de komst van
het nieuwe radarstation. We gaan ervan uit dat ude gemeente West-Betuwe en omwonenden goed
blijft informeren en betrekken, om een goede en gezonde leefomgeving te garanderen.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Pieter Hilhorst
Commissaris van de Koning
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