09-09-2021
Schriftelijke vragen Radar te Herwijnen.
Recentelijk hoorden wij van burgemeester Stoop en wethouder Klein-de Jong dat op 27
augustus 2021 een gesprek heeft plaatsgevonden tussen hen en de toenmalige demissionair
staatssecretaris Visser over het radardossier. Wij hebben begrepen dat er geen nieuws is in
dit dossier, ondanks het feit dat wethouder Klein namens het college op 9 juni 2021 een
ultimatum heeft gesteld aan de toenmalige demissionaire staatssecretaris.
1. De fractie van LLB is van mening dat de toenmalig demissionaire staatssecretaris
Visser zich niets van het ultimatum van wethouder Klein- de Jong heeft
aangetrokken. Hoe denkt u daarover?
2. Mw. Visser heeft ook in het gesprek van 27 augustus 2021 geen gehoor gegeven aan
het verzoek om uiterlijk op 1 september 2021 te weten of de radar naar Herwijnen
komt of niet. Dat was toch uw ultimatum? U heeft toch uiterlijk 1 september 2021
geen duidelijkheid gekregen? Wat is uw ongeduld uiteindelijk waard?
3. Bent u met LLB van mening dat het stellen van een ultimatum geen enkel effect heeft
gehad op het handelen van de toenmalig demissionaire staatssecretaris?
4. De toenmalig demissionaire staatssecretaris heeft volgens u niets nieuws gezegd: er
zouden geen onomkeerbare stappen worden gezet. De fractie van LLB is van mening
dat de Raad en het college van West Betuwe niet serieus worden genomen door
Defensie. Hoe denkt u daarover?
5. In het gesprek van 27 augustus 2021 heeft de toenmalig demissionaire
staatssecretaris gezegd dat naar aanleiding van de uitvoering van de motie Belhaj het
zoekgebied zou worden veranderd. Vervolgens zou die informatie vanaf maandag 30
augustus 2021 op de site van Defensie te zien zijn. De fractie van LLB heeft uitvoerig
gezocht, maar niets kunnen vinden. Heeft het college deze informatie van Defensie
inmiddels ontvangen? Zo ja: zou u deze informatie zo snel mogelijk aan de Raad
kunnen sturen? Heeft het college deze informatie op de site van Defensie kunnen
vinden?
6. Waarom is de informatie die wij van burgemeester Stoop en wethouder Klein-de Jong
hebben ontvangen over de inhoud van het gesprek van 27 augustus 2021 niet
gestuurd naar de burgerraadsleden?
Namens de fractie
Leefbaar Lokaal Belang

