
Aangenomen moties ingediend bij het VAO Project militair radarstation Herwijnen – d.d. 24 
september 2019 

 

31.936, nr. 654 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KERSTENS  

Voorgesteld 11 september 2019  

De Kamer,  

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat indien een radarstation negatieve effecten heeft op de gezondheid van 
omwonenden, dit waarschijnlijk ook het geval zal zijn voor militairen die dagelijks met de radars 
werken;  

verzoekt de regering, mogelijkheden te onderzoeken om bij het monitoren van de gezondheid van 
Defensiepersoneel het werken met radars als onderwerp mee te nemen, en de Kamer hierover te 
informeren,  

en gaat over tot de orde van de dag.  

Diks Kerstens 

De leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 
VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij 
is aangenomen. 

 

31.936, nr. 655 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.  

Voorgesteld 11 september 2019  

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering door middel van een grondig onderzoek 
alternatieve locaties voor het radarstation in kaart te brengen en de Kamer over dit onderzoek te 
informeren, voordat de eerste schop in de grond gaat,  

en gaat over tot de orde van de dag.  

Voordewind  

Belhaj  

Van Helvert  

Bosman 

Overgenomen. De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op 
stuk nr. 655 te zijn. 

 

 

 

 



31.936, nr. 656 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S.  

Voorgesteld 11 september 2019 De Kamer,  

gehoord de beraadslaging,  

overwegende dat Defensie heeft erkend dat door haar handelwijze in de aanloop naar het besluit tot 
plaatsing van een nieuwe radartoren het vertrouwen in Defensie bij de inwoners van Herwijnen 
ernstig is aangetast;  

overwegende dat Defensie heeft aangegeven te hechten aan herstel van dat vertrouwen alsook 
bereid te zijn zich daarvoor in te spannen;  

overwegende dat dat laatste zijn beslag moet krijgen in het vervolg van het proces tot definitieve 
besluitvorming;  

overwegende dat in het kader daarvan onderzoek plaatsvindt naar de mogelijke gevolgen voor de 
gezondheid van de cumulatieve straling waarvan in Herwijnen na eventuele plaatsing van de 
radartoren in kwestie sprake is;  

verzoekt het kabinet, niet alleen eventuele vragen van de inwoners van Herwijnen (c.q. hun 
vertegenwoordigers) daarin mee te nemen, maar ook mogelijke voorstellen om andere (op 
onderhavig vlak gerenommeerde) wetenschappelijke instituten daarbij te betrekken,  

en gaat over tot de orde van de dag.  

Kerstens  

Belhaj  

Diks  

Karabulut 

De leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, vKA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 
VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij 
is aangenomen. 

 


