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Onderwerp:  Verzoek stoppen RCR-procedure militaire radarstation /-toren, 
Broekgraaf 1, Herwijnen en zoeken naar alternatieve locatie. 

 
 
Hooggeachte mevrouw Visser, 
 

TIJDELIJK BEZOEKADRES v.a. 1-2-2021 Van Dam van Isseltweg 4a - 4191 KC Geldermalsen   POSTADRES Postbus 112 
- 4190 CC Geldermalsen 
T 0345 - 72 88 00 - gemeente@westbetuwe.nl - www.westbetuwe.nl 

Laatstelijk op 9 oktober 2020 hebben wij in het kader van de door / namens u gestarte Rijks Coördinatie 

Regeling-procedure (RCR-procedure) aan het Rijksvastgoedbedrijf te Den Haag, onze overlegreactie 

gezonden (kenmerk / zaaknummer 18665). Deze overlegreactie hebben wij gegeven naar aanleiding 

van het door / namens u openbaar ter inzage gelegd voorontwerpinpassingsplan voor een militair 

radarstation (radartoren) aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen. 

 

Inmiddels is een aantal maanden verstreken tijdens welke het volgende heeft plaatsgevonden: 

1. er zijn naar verluidt naast onze reactie, meerdere kritische inspraak- en overlegreacties door het 

Rijksvastgoedbedrijf ontvangen, waarbij de indieners groot bezwaar hebben tegen de plaatsing van 

het onderhavig militair radarstation op de door u gewenste voormelde locatie te Herwijnen; 

2. in de Tweede Kamer der Staten Generaal is er veel discussie over dit onderwerp. Dit heeft o.a. geleid 

tot het aannemen van een motie van de heer M.J.F. van Helvert (lid CDA-fractie) c.s. van 8 december 

2020, nr. 35 570 X. Volgens deze motie wordt gemotiveerd aan de regering verzocht in plaats van 

Herwijnen te zoeken naar een andere locatie voor de onderhavige radarinstallatie / -toren. 

3. via een Kamervraag van de heer Van Helvert (voormeld) van 29 januari 2021 (nr. 2021D04030), is 

ons ter ore gekomen dat een identieke SMART L-radar zoals deze is voorzien in Herwijnen, inmiddels 

is gestationeerd in Wier (gemeente Waadhoeke) te Friesland. Naar verluidt geeft deze installatie 

overmatige geluidsoverlast en storing op tv en WIFI in de directe omgeving daarvan. Vanwege deze 

situatie zou deze installatie voorlopig ’s nachts worden uitgezet. Dit vergroot de zorg en onrust bij 

onze inwoners. 

4. Het kabinet is inmiddels demissionair geworden vanwege de bij u bekende toeslagenaffaire. Wij 

gaan ervan uit dat dit niet van invloed is op de uitvoering van de motie Van Helvert c.s.   
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Gezien de bovenvermelde feiten / gebeurtenissen, worden wij gesterkt in ons bezwaar tegen plaatsing 

van de SMART L-radar aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen, mede namens onze lokale inwoners. Wij doen 

dan ook, mede op uitdrukkelijk verzoek van onze gemeenteraad, een klemmend beroep op u om 

definitief te stoppen met de lopende RCR-procedure zoals voormeld en conform de ingediende motie 

Van Helvert c.s., om te zien naar een alternatieve locatie voor dit militair radarstation / deze radartoren 

buiten ons grondgebied. 

 

Uw reactie op deze brief zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,  de burgemeester, 

  

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 


