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Geachte heer, mevrouw,

Op 2 juni j.l. ontvingen wij uw brief over het alternatievenonderzoek voor de radarpost in 
Herwijnen. U vraagt naar onze verwachtingen over het draagvlak voor een verplaatsing van 
de radarpost naar onze gemeente.

De locatie, die u in onze gemeente op het oog heeft, ligt net ten westen van Meerkerk. Ons 
bestuur staat niet achter de plannen om de radarpost op deze locatie te bouwen. De post 
komt midden in een weidegebied. Voor ontsluiting zal, in het beste geval, een weg van 600 
meter dwars door een landbouwgebied moeten worden aangelegd. Dat is zeer ontsierend in 
het landschap. Verder merken wij op dat de locatie, die u op het oog heeft, een zeer natte 
locatie is die onderhevig is aan behoorlijke bodemdaling. Om hier een radarpost op te 
bouwen zijn behoorlijke ingrepen nodig en brengen grote risico's voor de gevoelige 
apparatuur met zich mee.

Door de slechte bodemgesteldheid zal de bouw van zowel de inrichting en de toegangsweg 
een kostbare zaak worden. Ook het beheer van deze objecten zal hierdoor erg kostbaar 
zijn. Daarnaast zijn beoogde gronden in bezit van een particulier.

Wij zijn van mening dat u op de locatie in onze gemeente dezelfde hindernissen zult 
tegenkomen als bij de locatie Herwijnen en een aantal extra door de slechte 
bodemomstandigheden. Vijfheerenlanden hecht veel waarde aan een goede ruimtelijke 
ordening. Wij zijn van mening dat de locatie niet geschikt is voor de bouw van de radarpost.
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Wij gaan er van uit dat we u hier mee voldoende informeerden. Wij willen wel benadrukken 
dat het draagvlak in onze gemeente een inschatting is. Wij hebben dit niet afgestemd met 
onze gemeenteraad. Graag worden we op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in dit 
dossier.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,




