
Onderwerp: Re: Uitstel Rijkscoördinatieregeling militair radarstation Herwijnen tot na zomer 
reces | toezeggingen staatssecretaris Visser 

Geacht college en raadsleden

Inmiddels is de kamerbrief van de staatssecretaris aan de 1e Kamer verschenen. Zie bijlage. 
Hierin wordt gesteld dat:

Het memorandum, de onderzoeksopdracht voor het vervolgonderzoek naar cumulatieve 
effecten en de specifieke vragen van Defensie zijn inmiddels met de gemeente West Betuwe 
gedeeld. Hiermee wordt de gemeente West Betuwe in de gelegenheid gesteld om de 
vraagstelling aan te vullen. Ook zal Defensie in overleg met de gemeente bezien of en hoe 
bewoners hierbij worden betrokken. Ook kan de gemeente voorstellen om andere 
gerenommeerde wetenschappelijke onderzoeksinstituten bij dit onderzoek te betrekken.

Graag vernemen we als bewoners van Herwijnen hoe en wanneer we door West Betuwe 
worden betrokken. Zie ook onze mail van 11-9 j.l. Vanuit de brief alvast een paar 
opmerkingen:

Blootstellingslimieten en voorzorgsprincipe:
Indien ik de brief lees van Defensie wordt er totaal geen rekening gehouden met het 
voorzorgsprincipe (max 6V/m) zoals in andere Europese landen wordt toegepast en de 
gezondheidseffecten op lange termijn. Defensie heeft het over de wettelijke 
blootstellingslimieten (van 50V/m). Nergens in Nederland is de veldsterkte hoger dan 6V/m 
en gemiddeld tussen 0,3V/m en 3V/m. Hier moeten we bij Defensie op blijven drukken! We 
willen niet het stralingsdorp van Nederland worden!

Factor tijd:
Door Defensie wordt nu ineens de factor tijd gebruikt om haast te maken met het proces. 
Naast een 6-voudig MASS radarsysteem heeft Nederland ook 4 Smart L radars op haar 
marineschepen. Deze hebben ook dezelfde functionaliteit als de 2 Smart L radars op land.
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/10/09/grote-opknapbeurt-voor-radarsysteem
https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2017/09/artikel-nieuwe-smart-l-elr-radar

Vermogen Smart L radar:
Tijdens diverse bijeenkomsten hebben we gevraagd naar het vermogen van de radar. Dit 
antwoord kon en mocht niet worden gegeven want dit was “classified”. Nu wordt antwoord 
gegeven dat de radar een vermogen heeft onder de 100kW; dus onder 100.000 Watt!! Of het 
was echt classified (maar dan zou deze info niet worden gegeven); anders was de gevraagde 
informatie weer onterecht onthouden.

Vervanging radars en nationale oefengebieden:
Er wordt gesproken over de bewaking van het luchtruim en het begeleiden van militaire 
luchtoperaties in nationale oefengebieden. Naast de gezondsheidsrisico’s, vragen we wat de 
overlast zal gaan worden door het oefenen met straks de (35 + 9) F35 gevechtsvliegtuigen die 
moeilijk door een radar kunnen worden gedetecteerd. De radar zal dan ook vooral in de sterke 
staring mode gebruikt gaan worden met piekbelasting. We verwachten ook overlast te krijgen 
met diverse radar oefeningen in ons woongebied.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/10/09/grote-opknapbeurt-voor-radarsysteem
https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2017/09/artikel-nieuwe-smart-l-elr-radar


Rijkscoördinatie regeling en RIP:
Belanghebbenden die een zienswijze indienen als het Rijksinpassingsplan ter inzage ligt, 
kunnen vervolgens tegen het besluit tot vaststelling van het Rijksinpassingsplan beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gemeenten en provincies 
zijn van dit beroepsrecht uitgezonderd. Hoe verhoudt zich dit tot het standpunt dat de 
gemeente zich met alle mogelijke middelen zal verzetten tegen deze overval van Defensie? 
Hoe ziet gemeente West Betuwe de ondersteuning van haar bewoners in dit proces?

We zien graag uw reactie tegemoet!

Met vriendelijke groet,


