
Geachte Tweede Kamerleden van de vaste kamercommissie 

Defensie,                                                                                                                   Herwijnen, 31-1-201 

Onze eerste brief stuurden wij u in juni 2019. Wordt dit onze laatste?  

Komende woensdag is waarschijnlijk uw laatste vergadering voor de verkiezingen. Een aantal van u zal hierbij 

ook de Tweede Kamer verlaten. Wij danken u voor de erg goede samenwerking tot op heden. Tevens hopen wij 

van harte, gezien alle ontwikkelingen van de laatste maanden, dat dit voor ons ook de laatste update rondom 

de SMART L radar zal zijn.  

We schrijven deze brief nu, ook al blijven we alert, omdat we hopen dat er komende woensdag spijkers met 

koppen worden geslagen, en dat we als Herwijners weer terug kunnen naar ons “ gewone leven”  zonder strijd 

te voeren tegen de voorgenomen plaatsing van de SMART L radar.  

De motie van Van Helvert c.s. dient nu echt te worden uitgevoerd. Stas Visser heeft sinds 8 december j.l tijd 

gehad om “binnenkort” te reageren en … nog steeds is het stil. Wij vragen u om het definitief stoppen van alle 

activiteiten m.b.t. de bouw van de radar in Herwijnen. Wij vragen u om de RCR te stoppen.  Hoeveel meer 

moet er nog gebeuren, na een unaniem NEE van de gemeenteraad, en de aangenomen motie om de Radar niet 

in Herwijnen te plaatsen? 

Het kan toch niet zo zijn dat stas Visser gewoon niet reageert op de motie en de recente kamervragen en na 12 

februari alsnog komt met een inpassingsplan voor de radar in Herwijnen?  

Verder in deze brief een laatste feitelijke update. 

-         Een korte herhaling van alle feiten 
-         Nog steeds geen WOB informatie ontvangen 
-         Het debacle in Wier 
-         Windmolens… alle bezwaren van Defensie opeens van tafel. Is de kamer wel goed geïnformeerd?  
-         Gesprek met Minister Bijleveld, die aangeeft dat de genoemde motie moet worden opgevolgd 

Feitenrelaas in Herwijnen 
Sinds juli 2019 hebben wij contact met u over het dossier Radar en we zijn blij met uw luisterend oor en alle 
inspanningen sindsdien. Altijd hebben wij u louter feiten gepresenteerd, met als doel dat Herwijnen niet 
disproportioneel wordt belast met hoog frequente pulse straling. (er staat al een KNMI radar met pulse 
straling). En de locatie is te dichtbij (v.a. 370 meter) het dorp. Terwijl 1500 meter is voorgeschreven. (zie ook 
alinea over Wier) 
 
Wij hebben zelf berekend (en laten berekenen) dat de SMART L radar sowieso niet voldoet aan de ICNIRP norm 
binnen 300 meter, terwijl er openbare wegen op minder dan 50 meter van de beoogde locatie lopen. Het 
stralingsniveau wordt een factor 10 - 30 hoger in het dorp, terwijl de WHO en Gezondheidsraad aangeven dat 
continue blootstelling aan hoogfrequente pulse straling tot een minimum moet worden beperkt.  

Dit alles heeft, in samenwerking met u, geleid tot de eerder genoemde motie dat er een andere locatie dan 
Herwijnen voor de SMART L radar gezocht dient te worden. Zelfs minister Bijleveld geeft in een gesprek met 
ons aan dat deze motie moet worden opgevolgd (zie één na laatste alinea). 

Wij blijven echter alert tot we 100% zekerheid hebben dat de SMART L radar definitief niet in Herwijnen wordt 
geplaatst. Alle voorbereidingen, ook voor de RvS procedure lopen door.  

WOB informatie 
Vanaf medio oktober tot november 2020 hebben we diverse WOB verzoeken gedaan bij meerdere instanties. 
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Tot op heden is aan ons nog geen enkele download beschikbaar gesteld! Het ene uitstel na het andere wordt 
gecommuniceerd. Wat is hier aan de hand?  

Het debacle van Wier 
Inmiddels weten we allen uit de media en middels directe contacten, dat de Smart L radar in Wier voor veel en 
diverse klachten heeft geleid. Bewoners geven aan  dat hun woongenot inmiddels is ontnomen. De SMART L 
radar blijkt in de praktijk niet te voldoen aan de normen van het maximaal toelaatbare geluid. De bewoners van 
Wier en de gemeente Waadhoeke eisen nu zelfs dat de radar niet nèt onder de geluidsnorm moet zitten maar 
zelfs stiller moet worden, vergelijkbaar met de oude radartoren.  
 
Wij hebben voorspeld dat de SMART L radar op korte afstand (< 1500 meter) kan zorgen voor het storen van 
elektronische apparaten (TV, LED Verlichting etc.) en ook dit zijn terecht geuite klachten van inwoners van 
Wier. Ook kunnen medische devices worden gestoord (denk aan pacemakers en gehoorapparaten), wat niet 
ondenkbaar is gezien de ervaringen in Wier. 
Dit komt omdat de stralingspieken boven de 6 V/m uitkomen en apparatuur daarboven vanwege de EMC norm 
daar niet tegen bestand hoeft te zijn. Dit heeft niets te maken met inferieure producten van bewoners. De 
SMART L is te krachtig om dichtbij de bewoonde wereld te plaatsen! 

Het geluid in Wier is duidelijk waarneembaar en ook hier is de uitspraak van Defensie en TNO dat de radar zal 
voldoen aan alle wettelijke normen ongegrond.  
Hoe betrouwbaar zijn dan de uitspraken dat de radar dan volgens Defensie en TNO voldoet aan de 
blootstellingslimieten van ICNIRP, als een eenvoudige geluidsnorm niet eens gehaald wordt?  
Ook hier weten we middels berekeningen voor locatie Herwijnen dat deze uitspraken niet correct zijn!  
De ICNIRP richtlijn kan ook niet voorzien in het voorkomen van gezondheidseffecten en staat steeds meer ter 
discussie, ook bij de Gezondheidsraad en in de rechtspraak. 

Windmolens 
De dreigende uitspraak van stas Visser dat er geen windmolens in Flevoland kunnen worden gerealiseerd 
zolang de radar in Nieuw Milligen niet is verplaatst, blijkt niet betrouwbaar. Ook dit hebben we eerder 
aangegeven: 
- In Rosmalen (vlakbij Herwijnen) is onlangs door Defensie een windmolenpark goedgekeurd.  
- Inmiddels heeft zowel Windpark Blauw én Groen in de Flevopolder een verklaring van geen bezwaar gekregen 
van Defensie. De “ noodzakelijke” verhuizing van de radar uit Nieuw Milligen is daarmee niet urgent geworden. 

De windmolenparken in Flevoland waren een zwaar pressie argument om onder druk van het klimaatakkoord 
de Eerste en Tweede Kamer te laten instemmen met het RCR proces. Volgens ons kunnen wij niet anders dan 
constateren dat gemeente Lingewaal, gemeente West Betuwe, Herwijnen en haar inwoners én de Eerste en 
Tweede Kamer onder valse voorwendselen hiermee zijn misleid. 

Zie ook de 2 links en de quote van Visser onderaan deze mail bij de noot:  

Gesprek met minister Bijleveld | denken in oplossingen 
Afgelopen dinsdag 26 januari j.l. hebben wij, (Ruben van der Horst,  Edwin Rijkse en raadslid Ad van Krieken 
CDA West Betuwe) als inwoners van Herwijnen, op ons verzoek, een constructief gesprek gevoerd met Minister 
Bijleveld van Defensie.  

We hebben kort gesproken over de redenen waarom Herwijnen geen goede plek is, maar vooral gekeken naar 
mogelijke oplossingen. We hebben gesproken over diverse alternatieve locaties (o.a. Nieuw Milligen, Gilze 
Rijen, Vrachelse Heide, de eigen alternatieven van Defensie rondom de A27) etc. en/of tijdelijke oplossingen 
zoals een snelle plaatsing van de Smart L radar in Nieuw Milligen op een stalen vakwerkconstructie, 
beschikbare Smart L radars op marineschepen of een mobiele Smart L op een vrachtwagen (standaardproduct 
Thales). 
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Ook hebben we een suggestie gedaan om het proces naar een alternatieve locatie vlot te trekken door het 
aanstellen van een regisseur of soort van regeringscommissaris met mogelijk een ondersteunend team. Deze 
commissaris trekt,  in verbinding met Herwijnen en Gelderland,  het proces tot aan de plaatsing op een andere 
locatie, waarbij wij ook de door ons opgedane kennis willen delen en willen meedenken. 
  
In het gesprek heeft minister Bijleveld aangegeven dat de Motie van Van Helvert c.s. dient worden gevoerd. 
  
Het is voor ons, mede daarom, echt een grote zorg dat stas Visser nog geen officiële reactie heeft gegeven hoe 
zij deze motie gaat uitvoeren. Dit is ook aanleiding voor het sturen van deze brief.  
  
Afsluitend 
Om bovenstaande konden wij het niet laten deze brief te sturen. Als laatste munitie voor uw vergadering. Als 
dank voor alle gedane inspanningen. En als laatste verzoek om nog één keer dit onderwerp op de agenda te 
bespreken en definitief tot een goed einde voor de burgers van Herwijnen te brengen.  
  
We wensen u en jullie een goede vergadering toe en we hopen erop te kunnen vertrouwen dat Defensie zich 
houdt aan de motie Van Helvert c.s. om een alternatieve locatie te zoeken én te vinden (niet zijnde Herwijnen), 
en te bevestigen dat Herwijnen als ongeschikte locatie definitief is afgevallen.  
  
In spanning afwachtend op de uitkomst van de vergadering verblijven wij, 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ir. Ruben van der Horst 
Drs Edwin Rijkse 
  
Stichting Niet nog een radar in Herwijnen 
  
  
Noot:  
Twee krantenartikelen over Windmolenparken, waardoor de SMART L in Herwijnen zou moeten komen.  De 
berichten zijn echt. De argumentatie van stas Visser Fake News.   
  
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/215190/probleem-militaire-radar-voor-windplan-groen-opgelost 
  
https://www.destentor.nl/flevoland/hoe-ruzie-over-een-militaire-radar-bij-apeldoorn-de-bouw-van-twee-
megawindparken-in-flevoland-lam-legt~ae39f547/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 
  

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/215190/probleem-militaire-radar-voor-windplan-groen-opgelost
https://www.destentor.nl/flevoland/hoe-ruzie-over-een-militaire-radar-bij-apeldoorn-de-bouw-van-twee-megawindparken-in-flevoland-lam-legt~ae39f547/?referrer=https://www.google.nl/
https://www.destentor.nl/flevoland/hoe-ruzie-over-een-militaire-radar-bij-apeldoorn-de-bouw-van-twee-megawindparken-in-flevoland-lam-legt~ae39f547/?referrer=https://www.google.nl/
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