
Motie radartoren, vreemd aan de orde van de dag  
 

De gemeenteraad van West Betuwe, bijeen op 29 september 2020,  

Constaterende dat: 

- De discussie rondom de radartoren Herwijnen nog steeds volop gaande is; 

- De Rijkscoördinatie regeling inmiddels in gang gezet is; 
- De staatssecretaris in de Tweede Kamer abusievelijk de mening van de 

gemeente West Betuwe onjuist geciteerd heeft; 

- De tijd nu snel nadert dat juridische procedures opgestart gaan worden; 

Overwegende dat:  

- college, raad en inwoners zij aan zij staan en het unanieme besluit van de 
gemeenteraad Lingewaal van 11 oktober 2018 nog steeds steunen, nl. dat 

een bestemmingsplan wijziging voor de Broekgraaf 1 te Herwijnen wordt 
afgewezen; (het Bestemmingsplan Buitengebied van gemeente Lingewaal 

stelde 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 testellen.) 

- De effecten op de lange termijn van dit type radar nog niet duidelijk zijn, 
- Het voorzorgsprincipe hierbij leidend zou moeten zijn; 
- De gezondheid van onze inwoners ook onder landsbelang valt; 

- De focus bij Defensie zou moeten liggen op zoek te gaan naar een locatie 
die voldoet aan de ruimtelijke voorwaarden; 

- Financiële overwegingen of tijdsargumenten daarbij geen rol mogen 
spelen;  

- Het van het grootste belang is de mening van de gemeenteraad, college 

en inwoners nog eens zwart op wit te bevestigen;  

Is op grond van het bovenstaande van mening dat:  

Gemeenteraad en college van West Betuwe hierbij nogmaals bevestigen de 

komst van de radartoren in Herwijnen niet te steunen; 

Vraagt het college: 

- Deze motie te omarmen;  
- Het burgerinitiatief Radar Nee te steunen; 
- Op korte termijn een zienswijze te formuleren;  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

GroenLinks     CU      CDA 


