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Onderwerp  

Voortgang dossier militaire radartoren Herwijnen. 

 

Kennisnemen van 

De huidige stand van zaken en de voortgang van dit project. 

 

Inleiding 

Met een brief aan Staatssecretaris B. Visser, verzonden op 3 februari 2021  (ter informatie bijgevoegd) 

hebben wij haar gemotiveerd verzocht te stoppen met de Rijks Coördinatie Regeling-procedure (RCR-

procedure). Zij is met deze procedure gestart om het ruimtelijk juridisch kader te scheppen voor de 

realisatie van een militaire radartoren op het perceel Broekgraaf 1 te Herwijnen.  

Tevens hebben wij haar verzocht te kijken naar een alternatieve locatie buiten ons grondgebied. 

 

Dit verzoek hebben wij schriftelijk herhaald met onze brief aan haar, verzonden op 31 maart 2021. Ook 

deze brief is als bijlage toegevoegd.  

Met een brief van de Staatssecretaris aan ons college van 27 mei jl. reageert zij op ons (herhaald) 

verzoek. (Ter informatie bijgevoegd). 

 

Kernboodschap 

Wij vinden het erg teleurstellend dat de onderzoeksresultaten nog niet beschikbaar zijn. Met name 

omdat onze inwoners en belanghebbenden nu langer in onzekerheid blijven zitten. Ook houdt ons 

college ‘de vinger aan de pols’. We verwachten in september 2021 dat de RCR-procedure definitief 

stopgezet wordt. 

 

Achtergrond 

 SMART-L radar in Wier (gemeente Waadhoeke in de provincie Friesland) 

De staatssecretaris erkent de klachten over de nieuw in gebruik genomen militaire radartoren, 

gerealiseerd in Wier. Deze klachten betreffen ervaren geluidsoverlast en storingen op TV, Wi-Fi en 

(buiten-)lampen bij het testen van deze radartoren. Het Ministerie van Defensie werkt aan het 

reduceren van de geluidsoverlast en het verhelpen van de storingsklachten. Eventuele maatregelen 

worden meegenomen bij de inpassing van een tweede SMART-L radar elders. 
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De staatssecretaris voert de door de Tweede Kamer der Staten Generaal ingediende moties uit, te 

weten de motie van Van Helvert c.s. (Kamerstuk 35570-X-24) en die van  Belhaj (Kamerstuk 35570-X-

29). 

 

 Motie van Helvert 

 Onderzoek naar alternatieve locaties voor de militaire radartoren, uitgeduid in 7 stappen: 

1. vaststellen zoekgebied; 

2. verfijnen zoekgebied; 

3. selectie potentiële locaties; 

4. potentiële locaties beoordelen op operationele geschiktheid; 

5. beoordelen van de ruimtelijke situatie van deze locaties; 

6. analyse van de lokale stralingsbelasting per locatie; 

7. concluderende stap. 

 

 Motie Belhaj 

Onderzoek naar de hoogte van de militaire radartoren in relatie tot het niveau van straling bij 

dichtbij liggende woonunits en de bebouwde kom (bijvoorbeeld Herwijnen), uitgeduid in 3 stappen: 

1. bepalen van de maximale hoogte zonder significant verlies van de radarprestaties; 

2. bepalen van het stralingseffect van een radarantenne op een hoogte van 34 meter t.o.v. een 

hoogte van 24 meter; 

3. validatie van de berekeningen met praktijkmetingen. 

 

 Daarnaast onderzoekt het Ministerie van Defensie of er plausibele alternatieve locaties binnen 

afzienbare tijd beschikbaar komen, die ook buiten het voormelde zoekgebied vallen. Tevens 

worden de juridische en bestuurlijke consequenties onderzocht van het stoppen met de RCR-

procedure. 

 

Voortgang proces 

Aanvankelijk wilde de staatssecretaris onze gemeente in april/mei 2021 nader te informeren. Dat is 

niet gelukt. 

 

De voormelde onderzoeksresultaten komen nu naar verwachting in dan wel na de zomer van 2021 

beschikbaar. Haar belofte is dat zij tot die tijd  geen onomkeerbare stappen zet. Dit betekent dat de 

RCR-procedure voorlopig is stopgezet. 

De onderzoeksresultaten deelt de staatssecretaris per brief met onze gemeente en komen op de 

website www.defensie.nl/radarstations. 

 

Consequenties 

Door het uitblijven van de onderzoeksresultaten zitten onze inwoners langer in onzekerheid. Met het 

versturen van de brief in de bijlage maken we dit kenbaar.  

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

http://www.defensie.nl/radarstations
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Communicatie 

Per brief en via publicatie (t.z.t.) op de website www.defensie.nl/radarstations.  

 

Vervolg 

Definitieve onderzoeksresultaten afwachten. Op basis hiervan reageren / vervolgstappen zetten. 

 

Bijlage(n) 

- brief van ons college aan Staatssecretaris B. Visser van 2 februari 2021 (verzonden op 3 februari 

2021), kenmerk: GZDGWB/18665; 

- brief van ons college aan Staatssecretaris B. Visser van 30 maart 2021 (verzonden op 31 maart 

2021), kenmerk: GZDGWB/18665; 

- motie van Helvert c.s. (Kamerstuk 35570-X-24); 

- motie van  Belhaj (Kamerstuk 35570-X-29); 

- brief van Staatssecretaris B. Visser van 27 mei 2021, kenmerk: BS2021007841; 

- conceptreactie van ons college op de brief van Staatssecretaris B. Visser van 27 mei 2021. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                de burgemeester, 

Karen Coesmans          Servaas Stoop  

 

 

http://www.defensie.nl/radarstations

