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Onderwerp 
Militaire radartoren, Broekgraaf 1, Herwijnen.

Kennisnemen van
de van toepassing verklaring van de Rijkscoördinatieregeling (R.C.R.) door de 
Staatssecretaris van Defensie op de voorbereiding van het project “militair radarstation 
Herwijnen”.

Inleiding
Op de locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen was tot juni 2012 een radarstation van 
Luchtverkeersleiding Nederland gevestigd. Dit radarstation is nadien verplaatst naar 
Schiphol. Inmiddels is de locatie Broekgraaf 1 aangekocht door het Rijksvastgoedbedrijf 
namens het Ministerie van Defensie. Defensie heeft namelijk de bedoeling ter plaatse een 
nieuwe militaire radarinstallatie te bouwen waardoor een volledige landelijke 
radardekking kan worden bereikt samen met een identieke radarinstallatie in Wier 
(provincie Friesland), die daar op dit moment wordt gerealiseerd.
De geplande radarinstallatie in Herwijnen is bedoeld als vervanging van de verouderde 
radarinstallatie te Nieuw Milligen (Utrechtse Heuvelrug).

Waarom geen vervanging op de locatie Nieuw Milligen?
1. Deze locatie ligt ongunstig ten opzichte van de hoger gelegen terreindelen in de 

omgeving waardoor de radardekking wordt beperkt.
2. De locatie te Herwijnen ligt verder naar het zuidwesten en zorgt hierdoor voor betere 

spreiding en daardoor voor een complete dekking van militaire radarstations in 
Nederland. 

3. Vanwege het Energieakkoord zijn er vergevorderde plannen om windmolenparken te 
realiseren in de provincie Flevoland. Deze windparken verstoren de radarontvangst 
ontoelaatbaar op Nieuw Milligen. In Herwijnen is geen sprake van verstoring door 
windparken. 

Bestemmingsplanprocedure.
Om de bouw van het radarstation te Herwijnen formeel mogelijk te maken, is aanpassing 
van het bestemmingsplan ter plaatse noodzakelijk. Volgens de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening (Rarro) en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
dient de voorliggende locatie namelijk de bestemming “maatschappelijk - militaire zend- 
en ontvangstinstallatie” te krijgen.
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Defensie heeft bij de voormalige gemeente Lingewaal gevraagd het bestemmingsplan in 
die zin te wijzigen. Burgemeester en wethouders van Lingewaal hebben aanvankelijk op 
basis van een principe-toestemming meegewerkt aan dit verzoek door middel van het 
voeren van een bestemmingsplan-procedure. Tijdens deze procedure is er 
maatschappelijke onrust ontstaan, met name in de kern Herwijnen in verband met het 
onder de appellanten levende gevoel van stralingsgevaar waardoor er mogelijk 
gezondheidsrisico’s ontstaan voor omwonenden. Het gaat hierbij om enkele tientallen 
verontruste inwoners / belanghebbenden.
Ondanks pogingen van Defensie met ondersteuning van deskundigen van TNO, de GGD 
en het RIVM om gemotiveerd de angst voor stralingsgevaar weg te nemen, blijven de 
betrokken omwonenden / be-langhebbenden tegen de komst van de radarinstallatie 
vanwege vermeende gezondheidsrisico’s.
Met name als gevolg daarvan heeft de gemeenteraad van Lingewaal op 11 oktober 2018, 
besloten de gevraagde bestemmingsplanherziening niet vast te stellen in het belang van 
een goede ruimtelijke orde-ning. 
Daarnaast vindt de raad dat onvoldoende inzicht is gegeven in de effecten voor de 
volksgezondheid.
Als gevolg van het besluit van de gemeente kan de bouw van het militair radarstation 
geen doorgang vinden. Dit heeft een negatieve impact op de nationale veiligheid en als 
gevolg daarvan komt ook de realisatie van de windparken in het gedrang. Op basis van 
de geldende subsidieregels voor wind-energieprojecten moet realisatie binnen vier jaar 
vanaf het moment van subsidieverstrekking zijn verzekerd.

Hoe nu verder?
Ondanks het besluit van de raad van Lingewaal heeft Defensie besloten door te gaan met 
haar plannen voor de realisatie van de radartoren in Herwijnen via het toepassen van een 
zogenaamde Rijks-coördinatieregeling, gevolgd door het voeren van een procedure ter 
vaststelling van de Rijksinpassings-plan. Ter zake hebben de betrokken 
vertegenwoordigers van Defensie op 4 december 2018 een en ander besproken met 
burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Lingewaal en vervolgens op 
28 mei 2019 met ons college.
Volgens de wettelijke procedure wordt voordat het Rijksinpassingsplan wordt 
bekrachtigd, uw raad gehoord. U heeft echter geen formele beslissingsbevoegdheid meer 
in deze planologische procedure.

Kernboodschap
De Staatssecretaris van Defensie heeft in overleg met de Ministerraad besloten op grond 
van het nationale veiligheidsbelang, een inpassingsplan op te stellen om het realiseren 
van een militair radar-toren op de locatie met het adres Broekgraaf 1 te Herwijnen, 
formeel mogelijk te maken. De voor-bereiding hiervan, waaronder het horen van uw 
gemeenteraad en provinciale staten en vaststelling daarvan, zal via één procedure 
verlopen en zullen de benodigde vergunningen zoveel mogelijk in een gecombineerde 
procesgang worden verleend. (Het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling (R.C.R.)
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Consequentie
Door de voormelde gang van zaken worden de gemeentelijke formele planologische 
bevoegdheden voor dit project, vervangen door planologische bevoegdheden van het 
Rijk.

Financiën
Niet van toepassing. De kosten van de te voeren procedure zijn voor het Rijk. De 
gemeente kan evenwel aanspraak maken op advieskosten, te maken in het kader van de 
te verlenen omgevingsvergunning door de Inspectie Leefomgeving en Transport (I.L.T.) 
die voor rijksobjecten zoals de onderhavige, wettelijk de aangewezen 
vergunningverlenende instantie is.

Communicatie
De communicatie verloopt via het Rijk. Het is belangrijk dat de gemeentelijke 
communicatie richting omwonenden / belanghebbenden hierop aansluit voor wat betreft 
inhoud en timing.

Vervolg
Tijdslijn coördinatieregeling:
1. de R.C.R. bespreken in de Ministerraad - 7 juni 2019; 
2. de verspreiding van de Kamerbrieven (1e en 2e Kamer) - 7 juni 2019;
3. vaststelling R.C.R. - 5 juli 2019;

(tenzij een van de kamers de procedure onderbreekt, dan vaststelling na het 
zomerreces.)

Bijlagen
- brief van het Ministerie van Defensie aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten 

Generaal, ref. BS2019-10184;
- concept-Besluit van de Staatssecretaris van Defensie tot toepassing van de R.C.R. 

t.b.v. het project Militair Radarstation Herwijnen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,                                    de burgemeester,
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