
Aanvulling/verbetering bij de informatienota militaire radartoren, Broekgraaf 1, 

Herwijnen.

Op woensdag 12 juni ontvingen raads- en burgerleden de ’radar’- informatienota van het college en 

twee aanvullende bijlagen afkomstig van het Ministerie van Defensie over het besluit tot toepassing 

van de coördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen.

Op pagina 1 van de voornoemde informatienota, laatste vijf regels wordt het volgende gesteld:

‘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/belanghebbenden 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 
ordening.’

In het bijzonder de laatste zin uit het bovenstaande citaat geeft een verkeerd beeld waarom de 
gemeenteraad van Lingewaal de betreffende bestemmingsplanherziening niet wilde vaststellen.

De gemeenteraad van Lingewaal was kenbaar gemaakt dat slechts op basis van een goede ruimtelijke 
ordening de herziening kan worden afgewezen; dus niet op basis van ‘vermeende 
gezondheidsrisico’s’ en de raad heeft dat dan ook niet gedaan.

De gemeenteraad van Lingewaal heeft de bestemmingsplanherziening verworpen om de volgende 
reden die abusievelijk niet wordt genoemd in de informatienota:
De militaire radartoren zou worden gevestigd in het buitengebied van Lingewaal.
 Het Bestemmingsplan Buitengebied van gemeente Lingewaal stelt dat de hoogst mogelijke 
milieucategorie in het buitengebied categorie 3 mag zijn. 
De milieucategorie van deze radarinstallatie valt onder de hoogste categorie, namelijk: 6. Onder  
milieucategorie 6 vallen bijvoorbeeld olieraffinaderijen.
Dit gegeven was de reden om de bestemmingsplanherziening niet vast te stellen.

Daarnaast vond de raad inderdaad dat nog onvoldoende inzicht is gegeven in de effecten van de 
straling voor de volksgezondheid.
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