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Onderwerp: Reactie naar aanleiding van alternatievenonderzoek Herwijnen

Geacht college,

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met vertegenwoordigers van uw gemeente de
ontwikkelingen besproken aangaande het voornemen tot plaatsing van een
radarstation te Herwijnen in de gemeente West Betuwe. De
Rijkscoördinatieregeling (RCR) aangaande de geplande defensïeradar aldaar heeft
veel vragen opgeroepen zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer.

In het kader van deze RCR heeft Defensie verschillende onderzoeken laten
uitvoeren, onder andere naar eventuele alternatieve locaties voor de radar. Dit
rapport met uitgebreide bijlagen treft u aan op de website
www.defensie. nI/onderwerpen/radarstations.

Het door het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerde locatieonderzoek heeft
geconcludeerd dat er slechts enkele locaties te vinden zijn die operationeel een
vergelijkbare radarprestatie zouden kunnen leveren als de locatie in Herwijnen
waar al in 2015 grond was aangekocht. Deze alternatieve locaties zijn gelegen in
onder andere uw gemeente en betreffen particuliere agrarische grond. Om de
redenen in het rapport beschreven, heeft de locatie Herwijnen de sterke voorkeur
van Defensie. Desalniettemin valt niet uit te sluiten dat binnenkort vragen worden
gesteld over het maatschappelijke draagvlak bij één van de alternatieve locaties.
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Ik ben bekend met de door u informeel uitgesproken verwachtingen omtrent het
draagvlak in uw gemeente wanneer Defensie gevraagd wordt om het radarstation
op één van de alternatieve locaties te gaan realiseren. Wanneer hierom wordt
gevraagd, zou Defensie willen kunnen aangeven wat uw verwachtingen zijn
omtrent het draagvlak en daarmee de haalbaarheid van de plaatsing van een
defensieradar in uw gemeente.

Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer u mij in antwoord op deze brief uw
verwachtingen zou kunnen schetsen. Het gaat daarbij wat mij betreft niet om het
weergeven van een formele zienswijze van uw gemeente, maar meer uw
inschatting hoe een verzoek zou vallen om in uw gemeente een radarstation te
realiseren.
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