
Op 10 september jl. stelde de LLB-fractie enkele vragen aan het college over de Radartoren Herwijnen. 
Deze mail voorziet in de beantwoording. 
 
Vraag 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?  
In de brief van 9 juni 2021 aan toenmalig demissionair staatssecretaris Visser hebben wij  aangegeven 
dat wij het erg teleurstellend vinden dat duidelijkheid voor onze inwoners zo lang op zich laat wachten. 
Tevens hebben wij aangegeven dat wij in september 2021 duidelijkheid verwachten. De term 
“ultimatum” hebben wij hierbij niet gebruikt. 
 
Vraag 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?  
Wij hebben in de brief van 9 juni 2021 de verwachting uitgesproken dat wij in september 2021 en dus 
niet op 1 september 2021, duidelijkheid verwachten over onze wens tot definitieve stopzetting van de 
RCR-procedure. Ondanks dat er geen concrete uitkomsten waren, is de toenmalig demissionaire 
staatssecretaris Visser op 27 augustus 2021 toch langsgekomen voor een gesprek met burgemeester 
Stoop en wethouder Klein - de Jong om de stappen in het proces toe te lichten. Zij heeft aangegeven dat 
zij streeft naar beantwoording van de Tweede Kamer in september 2021. Dit sluit aan bij de verwachting 
die wij in onze voormelde brief van 9 juni jl. hebben uitgesproken. 
 
Vraag 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?  
Wij zijn van mening dat de uitkomst van de door de demissionaire staatssecretaris ingezette proces van 
7 stappen tot een afronding gaat komen. De aandacht die op dit dossier zit van meerdere kanten heeft 
effect op de urgentie van het dossier. 
 
Vraag 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?  
Het feit dat de demissionair staatssecretaris de moeite neemt om de processtappen, die gezet zijn, toe 
te lichten zonder dat er een uitkomst bekend is, geeft aan dat zij het serieus neemt. 
 
Vraag 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? 
Deze informatie hebben wij niet van het Ministerie Defensie ontvangen maar zoals aangegeven staat de 
informatie over het nieuwe (uitgebreide) zoekgebied op de website van het ministerie. Zie de volgende 
link naar de gevraagde informatie: 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/locatie-herwijnen-voor-militair-
radarstation/onderzoek-naar-andere-keuzes 
Met name onder stap 2: (het zoekgebied verfijnen (afgerond), vindt u het zoekgebied waarbinnen het 
ministerie een onderzoek instelt naar alternatieve locaties voor de militaire radartoren. 
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Vraag 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?  
De wijze van informatieverstrekking is conform een afspraak die begin 2021 is gemaakt met de 
gemeenteraad. 

 


