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Bij deze geven wij reactie op uw brief met referentie BS2020007989 betreffende het 
alternatievenonderzoek Herwijnen voor de plaatsing van een radarstation. In uw brief staat 
aangegeven dat de locatie Herwijnen de sterke voorkeur van Defensie heeft. Vanwege de 
Rijkscoördinatieregeling heeft Defensie echter een aantal alternatieve locaties onderzocht 
voor de plaatsing van de defensieradar, onder andere in gemeente Molenlanden.  
 
Bij deze maken wij kenbaar dat het college van B&W van gemeente Molenlanden een 
eventueel voornemen tot het plaatsen van een radarstation van Defensie op de door u 
genoemde locaties in onze gemeente zeer onwenselijk vindt.  
 
Het is ons bekend dat er in gemeente West-Betuwe specifiek in Herwijnen veel tegenstand is 
tegen de plaatsing van het radarstation aldaar. Mocht u de locaties in gemeente 
Molenlanden verder gaan onderzoeken, dan verwachten wij dezelfde mate van tegenstand, 
met een grote extra vertraging van het plaatsingsproces tot gevolg. De mogelijke effecten 
door straling zullen veel weerstand oproepen. De genoemde locaties betreffen daarnaast 
particuliere agrarische grond van verschillende eigenaren, en behalve een proces van 
verwerving zal ook een uitgebreide procedure op het gebied van de bestemming 
(ruimtelijke ordening) gelopen moeten worden. Een eventuele plaatsing van een radarstation 
achten wij ruimtelijk gezien zeer ongewenst. Voor plaatsing zal geen draagvlak zijn en het 
college van B&W zal hieraan geen medewerking verlenen. Hiermee lijkt ons de plaatsing van 
de defensieradar in onze gemeente niet haalbaar. We adviseren u dan ook de betreffende 
locaties in gemeente Molenlanden niet meer aan te merken als een eventueel alternatief.  
 
Meer informatie 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen of 
afstemming kunt u contact opnemen met bestuursadviseur  via 

 of .   
 
Hoogachtend, 
 

 
     

     




