
Vragen die gesteld kunnen aan Defensie en stass Visser  

Kunt u garanderen dat het piekvermogen van de militaire radar werkelijk onder de 100kW is 
en blijft? 
 
Hoe komt u erbij dat deze Smart L radar in milieucategorie 3.2 kan vallen terwijl deze geldt 
voor een civiele zendinstallatie (=radiozender) en niet voor een radar? 
 
Waarom is Defensie na het raadsbesluit van Gemeente Lingewaal in oktober 2018 niet direct in 

bezwaar gegaan hiertegen bij de Raad van State? 

Bent u op de hoogte van het feit dat Defensie een overeenkomst wil tekenen met bewoners 

uit nabijliggend dorp Heukelum om hun huis af te schermen tegen elektromagnetische 

straling?  

Zo Ja, ziet u dit ook als een schuldbekentenis dat de radar ongewenste en gevaarlijke 

straling veroorzaakt? 

Wist u dat in de periode waarin TNO heeft aangegeven, aan West Betuwe, het 

stralingsniveau in Herwijnen te gaan meten,  de KNMI radar momenten heeft uitgestaan?  

Kunt u garanderen dat alle onderzoeksvragen van gemeente en bewoners conform 
afspraak en in het belang van de beloofde transparantie daadwerkelijk worden 
beantwoord? 
 

In een eerder gesprek met het RIVM werd bevestigd dat Herwijnen toch 
wel een opmerkelijke case is omdat daar toch wel veel stralingsbronnen 
bij elkaar komen! 
Wordt in het onderzoek naar de totale hoeveelheid cumulatieve straling 
in omgeving Herwijnen rekening gehouden met de volgende 
uitgangspunten: 

 de KNMI radar werkt met een gemiddelde 
stralingsbelasting en een piekbelasting. Onder 
sommige omstandigheden zoals tijdens mist en regen 
is de stralingsbelasting van de KNMI radar (en 
waarschijnlijk ook de Defensie radar) hoger. Wordt in 
het onderzoek rekening gehouden met een 
piekbelasting van de KNMI radar in combinatie met de 
piekbelasting van de Defensie radar? Dit ook onder 
verschillende ongunstige weersomstandigheden? 

 Wordt rekening gehouden met de Defensie radar in 
scanning modus maar ook in staring modus? 

 Wordt er rekening gehouden met de maximale 
stralingsbelasting van UMTS/3G/4G? 

 Wordt er rekening gehouden met de maximale 
stralingsbelasting inclusief 5G? 

 Wordt er rekening gehouden met de maximale straling 
van de scheepvaartradar op de Waal? Gebaseerd op 
hoeveel schepen? 

 Wordt er rekening gehouden met diverse locaties in 
Herwijnen? Aan de Nieuwe Steeg ter hoogte van de 
boerderij dichtbij de beide radars; Aan de rand van het 



dorp Paralelweg in het zicht van de Defensieradar; Aan 
de Waaldijk op meerdere locaties? 

 Wordt er rekening gehouden met diverse tijdstippen 
waarbij de stralingsbelasting van het GSM verkeer 
tijdens bel pieken om ca. 17.00 uur hoger is dan 
bijvoorbeeld vroeg in de ochtend? 

 Worden alle stralingsbronnen meegenomen in de totale 
cumulatieve straling? Ook de bronnen die minder dan 
5% van de totale stralingsbelasting opleveren? 

 Hoe wordt rekening gehouden met de diverse 
stralingsbronnen met diverse stralings frequenties? 

 
Kunt u aangeven of Herwijnen straks de hoogste waarde aan 
cumulatieve straling heeft van Nederland door de optelsom van de 
diverse stralingsbronnen? 
Kan dit worden aangegeven voor de minimale stralingswaarde, 
gemiddelde stralingswaarde en hoogste stralingswaarde? 
 
Afwezigheid van bewijs op korte termijn is nog geen afwezigheid van 
bewijs. Kunt u bevestigen dat de ICNIRP normering vanuit 1998 geen 
rekening houdt met (schadelijke) lange termijn effecten die door hoog 
frequente straling kunnen ontstaan? 
 
Van het roken van een sigaret of het werken met asbest krijg je niet 
direct longkanker. Kunt u garanderen dat de ICNIRP normering veilig 
genoeg is voor de gezondheid van inwoners van Herwijnen ook over 
langere termijn van 10-20 jaar? 
 
Herwijnen kent 36x zoveel ALS gevallen als de rest van Nederland. Kunt 
u verklaren hoe het komt dat er in Herwijnen een groot aantal ALS 
gevallen voorkomen? Kan uitgesloten worden dat de oude 
luchtvaartradar met (hoog frequente) straling die er vanaf 1971 tot 2012 
heeft gestaan de kans op het krijgen van ALS heeft verhoogd? 
 
De gemiddelde gemeten hoog frequente stralingswaarden in Nederland 
liggen tussen 0,3 en 3 Volt/m. In Gorinchem is de hoogst gemeten 
waarde 0,8V/m. De hoogst gemeten waarde door Agentschap Telecom 
in Nederland ligt rond de 4,1 Volt/m geeft het TNO rapport aan.  
Als ik het memorandum van TNO goed interpreteer dan is de minimale 
stralingsbelasting door de komst van de Defensieradar 4,5x zo hoog dat 
zonder de Defensie radar. De maximale stralingsbelasting in de scanning 
modus geeft al 8,3V/M aan (16,6% van 50V/m). Dit is het hoogste 
stralingsniveau in Nederland!!!! 

 Kunt u bevestigen dat we hiermee de hoogste 
stralingsbelasting van Nederland hebben zoals 
gemiddeld als maximaal gemeten? 



 Vind u het eerlijk dat we hiermee de hoogste 
stralingsbelasting krijgen omdat we hier al een radar 
hebben staan? 

 Is hier rekening gehouden dat de radar ook in de zeer 
sterke staringmode kan worden gebruikt? Zo nee 
waarom niet, zo ja wat is dan de theoretische 
stralinsgbelasting? 

 Is hier rekening gehouden met de KNMI radar in de 
maximale stralingsbelasting? Zo ja onder welke 
specifieke omstandigheden? Zo nee waarom niet? 

 Is hier al rekening gehouden met de komst van 5G die 
zal zorgen voor een hoger stralingsniveau? 

 
Kunt u bevestigen dat de radartoren van Defensie met bovenstaande 
waarden van 8,3V/m niet geplaatst had mogen worden in diverse landen 
in Europa vanwege te hoge stralingsbelasting? 
Kunt u aangeven wat dit betekent indien 5G zal worden uitgerold in 
Nederland voor de stralingsbelasting in Herwijnen? 
 
Voor de situatie van gecombineerde blootstelling, zoals in Appendix A 
van het TNO memorandum voor een roterende radarantenne is 
berekend, zijn de minimale waarde en maximale waarde 83,6% en 
84,8% voor de geaccumuleerde blootstellingslimiet uit de ICNIRP-
richtlijn.  
Deze percentages zijn totaal geen geruststelling maar laten een extreem 
hoge blootstelling aan straling zien. Kunt u aangeven wat dit betekent 
indien 5G zal worden uitgerold in Nederland voor de stralingsbelasting? 
 
 
In het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet van 
december 2018 staat een artikel over de gezondheidsrisico’s van de in 
razend tempo toenemende hoeveelheid straling van mobiele technologie, 
dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. De auteurs van het artikel 
zijn Dr. Priyanka Bandara, onafhankelijke wetenschapper van 
de Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association en Dr. David 
O Carpenter, Public Health expert verbonden aan de Albany NY 
University. Ze beginnen met te stellen dat: “Een groeiende berg aan 
wetenschappelijke bewijs suggereert dat langdurige blootstelling aan 
radiofrequente elektromagnetische straling tot ernstige biologische- en 
gezondheidseffecten leidt”. En dat de ICNIRP-normen, die alleen 
rekening houden met opwarming, “… bewezen ineffectief zijn gebleken 
om biochemische en fysiologische verstoringen te voorkomen”. Zoals 
veranderingen in hersenactiviteit, immuunreacties, oxidatieve stress, 
DNA-schade en een groter risico op kanker. Kunstmatige 
elektromagnetische straling moet volgens de schrijvers daarom worden 
meegenomen in de discussie over de gevolgen van de door menselijke 
activiteit veranderende condities van de leefomgeving, want:“Nooit 
eerder is de mensheid van conceptie tot dood blootgesteld aan zoveel 
radiofrequente elektromagnetische straling dan in de laatste twee 
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decennia. Bewijs van de effecten daarvan op het centrale zenuwstelsel, 
inclusief een gewijzigde neurologische ontwikkeling en het toegenomen 
risico op sommige neurodegeneratieve ziekten (waaronder de ziekte van 
Alzheimer, Parkinson, Huntington en amyotrofe laterale sclerose 
ALS) is een grote bron van zorg.” 

Hoe kunt u de inwoners van Herwijnen, zeker met een verontrustend hoog 
aantal mensen met ALS, geruststellen dat we op lange termijn niets te vrezen 
hebben? 
 


