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Geacht college, 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 3 februari jl. waarin u aandacht vraagt voor uw 

bezwaar tegen de komst van het militair radarstation aan de Broekgraaf 1 te 

Herwijnen, waarvoor de Rijkscoördinatieregeling (RCR) is toegepast. Bij deze 

beantwoord ik uw brief.   

 

U heeft op verschillende momenten uw zorgen en bezwaren tegen de komst van 

de radar met Defensie gedeeld. In oktober 2020 heeft u in het kader van de RCR-

procedure ook uw kritische overlegreactie ingezonden op het Voorontwerp 

Rijksinpassingsplan inzake de plaatsing van de SMART-L radar te Herwijnen. Er 

zijn inderdaad meerdere kritische inspraak- en overlegreacties op het Voorontwerp 

Rijksinpassingsplan ontvangen.  

 

Daarnaast is de plaatsing van de radar in Herwijnen sinds oktober 2020 meerdere 

malen in de Tweede Kamer besproken, waarbij verscheidene moties zijn ingediend 

en aangenomen, waaronder de motie van de heer Van Helvert c.s. (Kamerstuk 

35570-X-24) en de motie van mevrouw Belhaj (Kamerstuk 35570-X-29), beide 

van 8 december 2020. In mijn Kamerbrief van 2 februari jl. (Kamerstuk 35570-X-

77) heb ik de uitvoering van deze moties uiteengezet. Deze Kamerbrief vindt u als 

bijlage bij deze brief.  

 

De Kamerbrief van 2 februari jl. en uw brief van 3 februari jl. hebben elkaar 

waarschijnlijk net gekruist. Inmiddels is de SMART-L radar op 3 februari jl. 

nogmaals aan de orde gekomen in een notaoverleg Materieel in de Tweede Kamer. 

Dit heeft geresulteerd in een motie-Van Helvert c.s. (Kamerstuk 27830, nr. 332) 

die op 9 februari 2021 is aangenomen. In deze motie wordt het kabinet verzocht 

de RCR-procedure in Herwijnen stop te zetten en een alternatieve locatie voor de 

SMART-L radar te zoeken. In uw brief, doet u mede namens uw gemeenteraad, 

een vergelijkbaar verzoek. In reactie op de motie-Van Helvert c.s. van 9 februari 

jl. heb ik de Kamer vandaag bericht dat het mijn intentie is om uitvoering te geven 

aan de motie. Tegelijkertijd vereist de zorgvuldigheid dat ik meer zicht heb op de 

gevolgen van het stoppen van de RCR-procedure, zodat duidelijk is hoe op andere 

wijze invulling zou kunnen worden gegeven aan de bewaking van het Nederlandse 

luchtruim. Het is de verantwoordelijkheid van Defensie en het kabinet om een 

afweging te maken tussen de motie, het nationaal veiligheidsbelang van de 
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bewaking van het luchtruim en een zorgvuldige inpassing in de omgeving. De 

lokale en nationale belangen dienen in balans te zijn en elkaar niet onnodig te 

schaden. Het onderzoeken van de juridische consequenties en de alternatieve 

mogelijkheden om het luchtruim te bewaken vergt op zijn minst enkele weken 

tijd. Deze onderzoeken zijn gericht op het stoppen van de RCR-procedure in 

Herwijnen. Tot die tijd worden er geen onomkeerbare stappen gezet. Zodra ik 

meer zicht heb op de consequenties en mogelijkheden, zal ik u hierover uiteraard 

informeren. Het is mijn streven om in april/mei 2021 meer duidelijkheid te kunnen 

bieden. 

 

Een ander punt waar u in uw brief aandacht voor vraagt is de onrust en zorgen die 

bij uw inwoners zijn ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving over de 

geluidoverlast ’s nachts en de storingen op TV, Wi-Fi en (buiten)lampen in Wier 

(gemeente Waadhoeke) bij het testen van de SMART-L radar in Wier. Ik kan mij 

voorstellen dat dit vragen bij u en uw inwoners oproept. Op dit moment werkt 

Defensie intensief samen met Thales en TNO om de oorzaak van de 

geluidsoverlast en de storingen te onderzoeken en op te lossen, zodat de radar 

aan alle normen en eisen voldoet. Ik hoop hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid 

over te kunnen geven, maar hiervoor moet eerst het nadere onderzoek worden 

afgewacht.  

 

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en ga graag met u in gesprek 

over vragen die er mogelijk nog bij u leven naar aanleiding van deze brief. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

 

Drs. B. Visser 


