
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: VVGB"s
Datum: vrijdag 21 februari 2020 15:02:22

Hoi 
 en ik hebben gisteren en vandaag contact gehad met ivm de stand van zaken van
de VVGB-afgifte. Dit is nu het beeld:

VVGB’s voor tweetal parken in Zeeland zijn recentelijk afgegeven;
VVGB voor Wp A-16 is ook afgegeven, waarbij TNO op verzoek van Defensie eea ook op
de alternatieve locaties heeft doorgerekend. Leverde geen (onacceptabel) verstoringen
op. Daarom is dus de VVGB afgegeven.
Tegelijkertijd spelen er nog een paar aanvragen in Noord-Brabant (zoals die voor wp
Steenbergen). Daar is een nota voor naar de Stas gegaan, met de insteek om daar ook
VVGB’s voor af te gaan geven (uiteraard mits wordt voldaan aan de geldende eisen).
Deze nota is nodig omdat de Stas eind januari (ikv de alternatievenstudie) heeft
aangegeven ‘nog niet zover te zijn’. Hierbij speelt tevens dat Defensie niet voor elke
windpark alle alternatieve locaties wil gaan doorrekenen en beseft dat het ook wat lastig
is (vanwege de hiermee gepaard gaande kosten) dit te vragen aan de initiatiefnemer van
het windpark. 
Hopelijk volgende dat de Stas kan instemmen met de gebruikelijk TNO-toetsing aan
alleen Herwijnen en dat hierover volgende week ‘witte rook’ komt.

Herken je dit/spoort dit met jouw beeld?
Gr 
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Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen
Datum: vrijdag 28 februari 2020 18:30:43

Ja, adres inspraakbundel heb ik gecheckt.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 28 feb. 2020 om 14:59 heeft @rijksoverheid.nl> het volgende
geschreven:

Dank  De contactgegevens van het Inspraakbureau kloppen?
Gr, 

Van:  @rvo.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 10:33
Aan:  @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Hoi 

Ziet er goed uit heb alleen paar kleine suggesties.

Groet, 

Van:  @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 27 februari 2020 15:08
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Ha 

Het heeft even geduurd, maar hier dan eindelijk de tekst voor de tweede factsheet
naast de infographic over de inspraak in het proces. We hebben er geen data
ingezet, deze plaatsen we op de website, omdat ze dan makkelijk zijn aan te
passen.

Wil jij er nog een keer goed doorheen lopen of alles klopt? Weet wel dat er al veel
algemene info op de website staat. Dit is om mensen te informeren over de
inspraakmomenten die ze hebben:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/rijkscoordinatieregeling

Dankjewel!

Met vriendelijke groet,

 
Senior communicatieadviseur
Projecten: locatie Valkenburg en militair radarstation Herwijnen
(werkdagen: maandag t/m donderdag)
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Rijksvastgoedbedrijf
Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag
...............................................................................
T 

@rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk
.............................................................................. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam,
Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: Digitale inspraakformulier RCR Herwijnen en inloopavond (en)
Datum: vrijdag 6 maart 2020 13:44:25
Bijlagen: Inspraakformulier.jpg

Ha 

Wat wil je als vragen/tekst op het digitale inspraakformulier? In de bijlage een voorbeeld van
het inspraakformulier van project bij terinzagelegging van ontwerpbesluiten. Ik heb geen
voorbeeld van formulier in fase voorontwerp inpassingsplan (deze hebben we niet eerder ter
inzage gelegd).

In de blauwe balk bovenaan wordt dan tekst vervangen door ‘Radar Herwijnen’
Onder kopje reageren kunnen naar wens meer of minder vragen staan. Wij gebruiken
deze vragen wel altijd om enige richting te geven. Ontwerp-besluiten kan vervangen
worden door voorontwerp inpassingsplan. Waarschijnlijk wil je ook andere vragen?
Na jouw input wordt het formulier opgesteld en weer even ter check aan je voorgelegd

Eerder hebben we wel gesproken over notulisten bij inloopavond. Ik weet alleen niet meer zeker
of jullie deze ook bij inloopavond voorontwerp of pas bij fase ontwerp besluiten.
Mocht je notulisten willen, hoeveel? En heb je data van info avonden?
Als ik het goed heb gelezen, is   nu niet meer betrokken bij het project. Deze mail daarom
alleen naar jou gestuurd. Als je wil dat ik mail voortaan naar andere personen doorstuur, laat
even weten.

Groet, 

Van:  @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 15:00
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Dank  De contactgegevens van het Inspraakbureau kloppen?
Gr, 

Van:  @rvo.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 10:33
Aan:  @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Hoi 

Ziet er goed uit heb alleen paar kleine suggesties.

Groet, 

Van:  @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 27 februari 2020 15:08
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Ha 
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Het heeft even geduurd, maar hier dan eindelijk de tekst voor de tweede factsheet naast de
infographic over de inspraak in het proces. We hebben er geen data ingezet, deze plaatsen we
op de website, omdat ze dan makkelijk zijn aan te passen.

Wil jij er nog een keer goed doorheen lopen of alles klopt? Weet wel dat er al veel algemene info
op de website staat. Dit is om mensen te informeren over de inspraakmomenten die ze hebben:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/rijkscoordinatieregeling

Dankjewel!

Met vriendelijke groet,

Senior communicatieadviseur
Projecten: locatie Valkenburg en militair radarstation Herwijnen
(werkdagen: maandag t/m donderdag)

Rijksvastgoedbedrijf
Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag
...............................................................................
T 

@rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk
.............................................................................. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
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are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Digitale inspraakformulier RCR Herwijnen en inloopavond (en)
Datum: dinsdag 10 maart 2020 14:48:36

Hoi 

Onze ervaring is dat maximaal 10% van de bezoekers een zienswijze indient. De rest dient
liever zelf een zienswijze in (digitaal of per post) of wil geen zienswijze indienen.
Bij een verwachte opkomst van 80 -100 bezoekers lijkt me 2 notulisten dan ook prima.

Ik zal voor de eerste datum van 15 april alvast een aanvraag voor 2 notulisten uitzetten.

Groet, 

Van:  @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 09:55
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Digitale inspraakformulier RCR Herwijnen en inloopavond (en)

Hai 

Ik kom er zsm op terug, ik heb a.s. donderdag overleg hierover. Wat betreft de notulisten bij de
inloopavonden:
Dit is in het geval van Herwijnen voor zowel het voorontwerp als de ontwerpbesluiten. De eerste
inloopavond is al bekend, dat is op woensdag 15 april (de tweede nog niet).
Ik verwacht best drukte, dus wat is jouw ervaring bij 80 – 100 man? 3 notulisten?

 heeft het inderdaad overgedragen, maar het is prima om mij als contactpersoon aan te
houden.

Groeten en ik kom er nog bij je op terug,

Van:  @rvo.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 13:44
Aan:  @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Digitale inspraakformulier RCR Herwijnen en inloopavond (en)

Ha 

Wat wil je als vragen/tekst op het digitale inspraakformulier? In de bijlage een voorbeeld van
het inspraakformulier van project bij terinzagelegging van ontwerpbesluiten. Ik heb geen
voorbeeld van formulier in fase voorontwerp inpassingsplan (deze hebben we niet eerder ter
inzage gelegd).

In de blauwe balk bovenaan wordt dan tekst vervangen door ‘Radar Herwijnen’
Onder kopje reageren kunnen naar wens meer of minder vragen staan. Wij gebruiken
deze vragen wel altijd om enige richting te geven. Ontwerp-besluiten kan vervangen
worden door voorontwerp inpassingsplan. Waarschijnlijk wil je ook andere vragen?
Na jouw input wordt het formulier opgesteld en weer even ter check aan je voorgelegd

Eerder hebben we wel gesproken over notulisten bij inloopavond. Ik weet alleen niet meer zeker
of jullie deze ook bij inloopavond voorontwerp of pas bij fase ontwerp besluiten.
Mocht je notulisten willen, hoeveel? En heb je data van info avonden?

Als ik het goed heb gelezen, is   nu niet meer betrokken bij het project. Deze mail daarom
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alleen naar jou gestuurd. Als je wil dat ik mail voortaan naar andere personen doorstuur, laat
even weten.

Groet, 

Van:  @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 15:00
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Dank  De contactgegevens van het Inspraakbureau kloppen?
Gr, 

Van:  @rvo.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 10:33
Aan:  @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Hoi 

Ziet er goed uit heb alleen paar kleine suggesties.

Groet, 

Van:  @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 27 februari 2020 15:08
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Ha 

Het heeft even geduurd, maar hier dan eindelijk de tekst voor de tweede factsheet naast de
infographic over de inspraak in het proces. We hebben er geen data ingezet, deze plaatsen we
op de website, omdat ze dan makkelijk zijn aan te passen.

Wil jij er nog een keer goed doorheen lopen of alles klopt? Weet wel dat er al veel algemene info
op de website staat. Dit is om mensen te informeren over de inspraakmomenten die ze hebben:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/rijkscoordinatieregeling

Dankjewel!

Met vriendelijke groet,

 
Senior communicatieadviseur
Projecten: locatie Valkenburg en militair radarstation Herwijnen
(werkdagen: maandag t/m donderdag)

Rijksvastgoedbedrijf
Afdeling Verkoop
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Directie Transacties en Projecten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag
...............................................................................
T 

@rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk
.............................................................................. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan: @mindef.nl
Cc: @rijksoverheid.nl; 
Onderwerp: Re: Agenda Kernteam WOL- BLOW 12 maart in Utrecht >>> VVGB
Datum: woensdag 11 maart 2020 22:14:49

Dank voor je reactie Dick! Dan meld ik dit morgen aan de provinciemensen.
Gr 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 11 mrt. 2020 om 22:11 heeft @mindef.nl"
< @mindef.nl> het volgende geschreven:

STAS was nog niet akkoord. Bij TNO filosofische overwegingen over de mogelijkheden gehad.
Een daarvan is doorrekenen t.o.v. HW en de alternatieve locaties. Nog geen besluit. Geldt dan
overigens voor alle locaties 75 km van HW. Maar nogmaals … nog geen besluit.
Dick

From: @minezk.nl> 
Sent: woensdag 11 maart 2020 20:41
To: Ingen, DC, van, CDRE, MA, BS/AL/HDB @mindef.nl>;

@rijksoverheid.nl>
Cc: @minezk.nl>
Subject: Fwd: Agenda Kernteam WOL- BLOW 12 maart in Utrecht >>> VVGB
Dag Dick en 
Zie onderstaande mail van de provinciale windcoordinator van Noord-Brabant. Klopt datgene
wat zij aangeeft? (En is dan duidelijk wat de 2 alternatieve locaties zijn, waarop er ook getoetst
moet worden?).
En lukt het om te reageren voor morgenochtend 10:15; want dan heb ik een vergadering met de
provinciale windcoordinatoren.
Dank alvast.
Gr 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @brabant.nl>
Datum: 11 maart 2020 om 16:25:27 CET
Aan: @rvo.nl>,
" @overijssel.nl'" @overijssel.nl>,
" @prvlimburg.nl'" @prvlimburg.nl>, '

@drenthe.nl>, " @fryslan.nl'"
@fryslan.nl>, @gelderland.nl'" @gelderland.nl>,

@zeeland.nl'" @zeeland.nl>,
@provincie-utrecht.nl'" @provincie-utrecht.nl>,

@pzh.nl>, 
@flevoland.nl>, @ipo.nl>,

@natuurenmilieu.nl'" @natuurenmilieu.nl>, 
@minienm.nl>,

@noord-holland.nl'" @noord-holland.nl>, 
@minezk.nl>, 
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@minezk.nl>, @nwea.nl>, 
uvw.nl>, @netbeheernederland.nl'"

@netbeheernederland.nl>, "'Roban.vanherk@vng.nl'"
@vng.nl>, '

@npres.nl>, @provinciegroningen.nl>
Kopie: @minezk.nl>, 

@provinciegroningen.nl>, "' '"
@minienw.nl>, @flevoland.nl'"

@flevoland.nl>, @natuurenmilieu.nl>,
@minienw.nl'" @minienw.nl>

Onderwerp: Antw.: Agenda Kernteam WOL- BLOW 12 maart in Utrecht
(10:15-13:00)

Beste mensen,
In relatie tot agendapunt 6g. Radarpost Herwijnen en mijn eerdere mail vandaag
wil ik jullie laten weten dat ik zojuist heb vernomen dat de staatssecretaris de
vvgb nog niet gaat afgeven. De initiatieven moeten eerst ook nog weer getoetst
worden op de twee alternatieve locaties voor Herwijnen. Heeft alles te maken
met (38) kamervragen die gesteld zijn over Herwijnen en de alternatieven. De
positie van de staatssecretaris staat zo onder druk dat zij geen besluit meer durft
te nemen in of in relatie tot het dossier Herwijnen. Extra toetsing wordt niet door
Defensie betaald.
Ben benieuwd of dit ook voor windparken in andere provincies gevolgen heeft.
Groet, 

Van: @rvo.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 13:26
Aan: @brabant.nl>; ' @overijssel.nl'

@overijssel.nl>; @prvlimburg.nl'
@prvlimburg.nl>; ' @drenthe.nl>;

@fryslan.nl' @fryslan.nl>; @gelderland.nl'
@gelderland.nl>; @zeeland.nl'

@zeeland.nl>; @provincie-utrecht.nl'
@provincie-utrecht.nl>; '

@pzh.nl>; ' @flevoland.nl>;
@ipo.nl>; @natuurenmilieu.nl'

<p.dejong@natuurenmilieu.nl>; 
@minienm.nl>; @noord-holland.nl'

@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>;

@nwea.nl>; @uvw.nl>;
@netbeheernederland.nl' @netbeheernederland.nl>;

@vng.nl' @vng.nl>; 
@npres.nl>; 

@provinciegroningen.nl>
CC: @minezk.nl>;

@provinciegroningen.nl>; 
@minienw.nl>; @flevoland.nl'

@flevoland.nl>; @natuurenmilieu.nl>;
@rvo.nl>;

@minienw.nl' @minienw.nl>
Onderwerp: Agenda Kernteam WOL- BLOW 12 maart in Utrecht (10:15-
13:00)
Beste mensen,
Bij deze ontvangen jullie de agenda voor komende donderdag met het verslag van ons
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vorige gezamenlijk overleg op 21 november jl. Dit verslag is al een keer in BLOW
besproken. De opmerkingen zijn verwerkt, dus als het goed is hoeven we hier niet al te
lang meer bij stil te staan. Tekstuele op- of aanmerkingen kunnen via de mail direct aan
mij, dan kunnen we het verslag vrij snel vaststellen.
We hebben  van PBL te gast voor een toelichting op SDE+ en de
belangrijkste wijzigingen in de SDE++. Ook  van Pelegrine sluit bij het
gesprek over dit onderdeel aan.
We sluiten rond 12:30 af en dan kan er nog wat nagepraat worden. Voor broodjes wordt
gezorgd.
Met vriendelijke groet,

Coördinator Wind op Land
.......................................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht
Postbus 8242 | 3503 RE | Utrecht
........................................................................................
M 
E @rvo.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal
ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for
you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073
6812812 | Fax 073 6807680 | contact | Twitter: @brabant | www.brabant.nl

Meer weten over de provincie Noord-Brabant?
Volg op Instagram: www.instagram.com/provincienoordbrabant

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Digitale inspraakformulier RCR Herwijnen en inloopavond (en)
Datum: dinsdag 17 maart 2020 11:39:17

Hoi 

Ok, dank voor de update. Voor de eerste inloopavond van 15 april had ik 2 notulisten
gereserveerd. De inloopavond schuift ook op denk ik?

Groet, 

Van: @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 11:02
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Digitale inspraakformulier RCR Herwijnen en inloopavond (en)

Hoi 

We hebben eigenlijk geen grote wijzigingen. Onder het kopje Reageren in de eerste zin moet
alleen worden:
Staan er naar uw mening onjuistheden in de voorontwerp-besluiten?
De planning schuift overigens op door Corona, 25 maart gaan ze niet doen. Ik laat je binnenkort
weten wat het wordt.

Groeten, 

Van:  @rvo.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 13:44
Aan:  @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Digitale inspraakformulier RCR Herwijnen en inloopavond (en)

Ha 

Wat wil je als vragen/tekst op het digitale inspraakformulier? In de bijlage een voorbeeld van
het inspraakformulier van project bij terinzagelegging van ontwerpbesluiten. Ik heb geen
voorbeeld van formulier in fase voorontwerp inpassingsplan (deze hebben we niet eerder ter
inzage gelegd).

In de blauwe balk bovenaan wordt dan tekst vervangen door ‘Radar Herwijnen’
Onder kopje reageren kunnen naar wens meer of minder vragen staan. Wij gebruiken
deze vragen wel altijd om enige richting te geven. Ontwerp-besluiten kan vervangen
worden door voorontwerp inpassingsplan. Waarschijnlijk wil je ook andere vragen?
Na jouw input wordt het formulier opgesteld en weer even ter check aan je voorgelegd

Eerder hebben we wel gesproken over notulisten bij inloopavond. Ik weet alleen niet meer zeker
of jullie deze ook bij inloopavond voorontwerp of pas bij fase ontwerp besluiten.
Mocht je notulisten willen, hoeveel? En heb je data van info avonden?

Als ik het goed heb gelezen, is   nu niet meer betrokken bij het project. Deze mail daarom
alleen naar jou gestuurd. Als je wil dat ik mail voortaan naar andere personen doorstuur, laat
even weten.

Groet, 
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Van:  @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 15:00
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Dank  De contactgegevens van het Inspraakbureau kloppen?
Gr, 

Van:  @rvo.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 10:33
Aan:  @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Hoi 

Ziet er goed uit heb alleen paar kleine suggesties.

Groet, 

Van:  @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 27 februari 2020 15:08
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: Def tekst voor Factsheet Inspraak RCR Herwijnen

Ha 

Het heeft even geduurd, maar hier dan eindelijk de tekst voor de tweede factsheet naast de
infographic over de inspraak in het proces. We hebben er geen data ingezet, deze plaatsen we
op de website, omdat ze dan makkelijk zijn aan te passen.

Wil jij er nog een keer goed doorheen lopen of alles klopt? Weet wel dat er al veel algemene info
op de website staat. Dit is om mensen te informeren over de inspraakmomenten die ze hebben:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/rijkscoordinatieregeling

Dankjewel!

Met vriendelijke groet,

 
Senior communicatieadviseur
Projecten: locatie Valkenburg en militair radarstation Herwijnen
(werkdagen: maandag t/m donderdag)

Rijksvastgoedbedrijf
Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag
...............................................................................
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T 
@rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk
.............................................................................. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Digitale inspraakformulier RCR Herwijnen en inloopavond (en)
Datum: donderdag 19 maart 2020 09:35:00
Bijlagen: Digital Formulier Radar Herwijnen.pdf

Hoi 

Bijgevoegd concept pdf van inspraakformulier.
Datum wordt aangepast zodra reactietermijn helder is
Laat even weten als je nog iets gewijzigd wil hebben
Geef aan wie je wil dat in het systeem kan kijken (naast inspraakpunt), daarvan heb ik
naam en emailadres nodig. Jijzelf denk ik, maar mogelijk nog anderen. Diegene kan dan
tijdens de reactietermijn in het systeem inloggen en reacties zien. Er gaat altijd enige tijd
overheen voordat de reactiebundel gereed is, voor die periode is het handig om aantallen
en inhoud reacties te kunnen volgen.

groet, 
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Digital Formulier


https://respons.itera.nl/Formulier/Radar%20Herwijnen[19-3-2020 08:22:01]


Aanspreekvorm* 


Titel


Voorletters* 


Tussenvoegsel


Achternaam*


Mede namens


Bedrijf/Organisatie


Correspondentie kenmerk


Persoonsgegevens:


Postcode


Huisnummer*


Toevoeging


Straat*


Plaats*


Telefoonnummer


E-mail adres* 


Hierbij verklaar ik dat ik op het door
mij opgegeven e-mailadres goed
bereikbaar ben voor verdere
correspondentie over het project.


Bereikbaarheidsgegevens:


Reageren


Een ieder kan reageren op dit project. Hierbij stellen wij het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan?  


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  


Bijlagen


Bestand toevoegen


U kunt ook bijlagen toevoegen, deze moeten in een van de onderstaande formaten aangeleverd worden: Microsoft Word (*.doc;*.docx), Microsoft Excel (*.xls;*.xlsx),
Adobe PDF (*.pdf), Tekst bestanden (*.txt), Plaatjes (*.gif;*.jpg;*.bmp).
Selecteer een bestand (maximaal 25 MB):


Privacy bepalingen


De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen in de Wet beschermingspersoonsgegevens. Uw
bereikbaarheidsgegevens worden gebruikt voor verdere correspondentie over dit project. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de inhoud van uw reactie niet te
herleiden is tot uw persoon. De Rijksoverheid wijzigt inhoudelijk niets aan uw reactie.


Radar Herwijnen


man


?


?


?


?


?


?


?







Digital Formulier
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Van:
Aan: @mindef.nl"
Cc: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: VVGB irt wp Blauw en Groen
Datum: maandag 6 april 2020 22:48:01

Goedenavond Dick,
Graag wil ik het volgende onder je aandacht brengen, danwel nader met je bespreken. Dit naar
aanleiding van telefonisch contact met  over onze vraag wanneer er duidelijkheid
gegeven kan worden mbt de daadwerkelijke bouw van de windparken Blauw en Groen.
Van  begreep ik dat die duidelijkheid thans niet gegeven kan worden door Defensie en
dat er een formele brief in de maak is waarin dit wordt aangegeven. Omdat ik me afvraag of dit
gaat helpen om er onderling uit te komen, doe ik enkele suggesties om die kansen te vergroten.
Ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt.
Bij EZK begrijpen we de aarzelingen die zich bij jullie voordoen, vanwege het parlementaire
proces. Tegelijkertijd is het in mijn ogen ook belangrijk de nuchtere feiten in ogenschouw te
nemen. Waarbij ik onderscheid zie tussen de 2 windparken.

Windpark Blauw heeft in 2018 een VVGB onder voorwaarden gekregen voor 1 van de 3
turbinelijnen. De overige 2 turbinelijnen hebben een reguliere VVGB en kunnen sowieso
gerealiseerd worden. Het windpark bevindt zich buiten de 75 km-cirkel van Herwijnen en
de 3 alternatieve lokaties in de Betuwe. Het windpark/betreffende lijn bevindt zich
binnen de 75 km van Wier; maar veroorzaakt daar geen onacceptabele storing op. Deze
lijn veroorzaakt alleen te veel storing op Nieuw-Milligen; maar met de multi-
radardekking met Wier zou dat mijns inzien geen probleem behoeven te zijn.

Medio 2022 worden de molens opgericht in het windpark en op 1 maart 2023 moet het
windpark volledig operationeel zijn ivm de SDE-eisen. Juridisch kunnen wij als Rijk dit
niet tegen houden doordat betreffende ‘VVGB onder voorwaarden’ niet is geborgd in de
planregels van het Rijksinpassingsplan (ten tijde van de besluitvorming over het
rijksinpassingsplan stonden de seinen nog op groen voor besluitvorming door de
gemeenteraad). Bovendien hebben de initiatiefnemers alle benodigde vergunningen om
het volledige windpark te bouwen. 

Mede op basis van ons verzoek heeft windpark Blauw contact gezocht met Defensie om
hun planning te ‘fine-tunen’ en te bezien wat er mogelijk is voor wat betreft een
gefaseerde aanleg, waarmee Defensie zoveel mogelijk tegemoet gekomen kan worden.
Als er verder geen gesprek met de vertegenwoordigers van het windpark wordt gevoerd,
c.q. niet tot een passende afspraak gekomen kan worden, is de kans groot dat het
windpark haar eigen plan zal gaan trekken. Waarbij meestal dan gelijk de zaak bij de
advocaat neer wordt gelegd.

Windpark Groen heeft najaar 2019 een VVGB onder voorwaarden gekregen voor het hele
park. Deze is juridisch geborgd in de planregels van het Rijksinpassingsplan. Thans is
het windpark nog in afwachting van een zitting bij de Raad van State waar de bezwaren
van een aantal tegenstanders zal worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat we
hier nog iets meer tijd hebben. En dus het eerstkomende debat met de TK kunnen
afwachten, waarin de thans gestelde vragen zullen worden behandeld. Laat onverlet dat
het windpark vóór de zomer deze helderheid nodig heeft, in verband met onder andere
de externe financiering van het park. Dit gaat om een bedrag van meer dan 
Banken eisen dan dat alle ‘onzekerheden’ weg zijn.

Samengevat, de derde turbinelijn van windpark Blauw vormt geen risico voor Defensie en
kunnen we juridisch gezien ook niet ‘tegenhouden’. Het maken van een afspraak heeft alleen
maar voordelen voor Defensie. De besluitvorming mbt windpark Groen kunnen we nog even
aanhouden tot 2e helft mei, zodat we eerst het verloop van het komende parlementaire debat
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over Herwijnen kennen. In mijn ogen zou deze ‘pragmatische lijn’ de voorkeur hebben, boven
‘over en weer’ formele brieven gaan schrijven. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat bij een
zorgvuldige toepassing van de RCR-procedure, de radarpost gewoon te Herwijnen gerealiseerd
kan worden. Dit mede gebaseerd op onze ervaringen bij een aantal windparken, die ook fors in
de politieke belangstelling hebben gestaan. Maar uiteindelijk ‘groen licht’ van de Raad van State
hebben gekregen omdat wordt voldaan aan alle geldende wettelijke vereisten.
Ik ben zeer benieuwd hoe jij dit alles ziet. En waarschijnlijk goed om hier van de week even
over te bellen??
Met vriendelijke groeten,
10.2.e



Van:
Aan: @mindef.nl"
Cc: )
Onderwerp: FW: wp Groen defensie VVGB
Datum: dinsdag 21 april 2020 22:31:02

Dag Dick,
Ik heb je gisteren beloofd nog even wat nadere info te sturen. Bijgaand. Kern is dat windpark
Groen reeds een VVGB onder voorwaarden heeft. En in verband met de start van aanbesteding
van de windturbines en alle grondwerkzaamheden e.d. in juni meer helderheid over hun
bouwplanning zou moeten hebben.
De feitelijke bouw van de eerste turbines gaat pas starten begin 2022 en de laatste turbines in
2023 (met oplevering van de allerlaatste turbines september/oktober 2023). Het windpark wil
graag met Defensie overleggen om een bouwplanning op te stellen die zo min mogelijk
verstoring veroorzaakt op de radar van Nieuw-Milligen; eea gebaseerd op TNO-berekeningen.
Zie ook hun mail hieronder. Desgewenst kan  of ik aanwezig zijn bij een dergelijk
gesprek/gesprekken. Mi vloeien hier geen onomkeerbare stappen uit voort. En we kunnen
uiteraard ook afspreken dat de definitieve instemming op de bouwplanning vanuit Defensie pas
plaats vindt nadat de Stas het debat met de TK heeft gevoerd.
Fijn als dit mogelijk zou zijn, zoals je gisteren al enigszins aan gaf.
En benieuwd naar betreffende concept-brief.
Met vr gr

Van: @ventolines.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 17:12
Aan: @minezk.nl>
CC: @ventolines.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: wp Groen defensie VVGB
Hoi 
Als Defensie onze windturbine posities zou ranken op verstoring, dan kunnen we daar rekening
mee houden. We kunnen dan de meest verstorende windturbines het laatst bouwen (We gaan
er vanuit dat de meest verstorende windturbines bij elkaar liggen en niet verspreid over het
gebied). We kunnen dus met Defensie in principe een bouwstart per windturbine positie
overeenkomen. Die bouwstart voor de eerste windturbine zal begin 2022 zijn en voor de laatste
turbine zomer 2023.
Gr. 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Concept participatie Herwijnen
Datum: vrijdag 8 mei 2020 16:09:17

Hoi 

Vandaag heb ik met  gesproken over project radar Herwijnen.

Op dit moment (en dat zal ook niet voor as. dinsdag zijn) kan RVO geen groen licht geven
worden voor het leveren van een notulist voor het fysieke loket

Gaat tegen de richtlijnen in
Vanuit rijksoverheid wordt gestimuleerd zoveel mogelijk thuis te blijven. Een fysiek loket
leidt tot meer verplaatsingen, dit willen vanuit overheid juist afremmen
Rijk heeft ook voorbeeldfunctie hierin
Vanuit RVO zouden we een uitvoerder moeten vragen om hieraan mee te werken. Ook
daar willen we zeer terughoudend mee omgaan

De optie 1 op 1 telefoongesprek lijkt een goede vervanging voor dit fysieke loket.

Mocht Defensie wel kiezen voor het fysieke loket met dan alleen een inhoudelijk deskundige van
Defensie. Dan kunnen we wel afspraken maken over de telefonische beschikbaarheid notulist na
het 1 op 1 gesprek, of een terugbeloptie aanbieden. Of je kan een notulist van Defensie
meenemen.

Er zijn ook bij andere onderdelen van rijksoverheid soortgelijke vragen/discussies over
mogelijkheden participatie zoals inloopspreekuren. Mogelijk zijn er nieuwe ontwikkelingen waar
op in gespeeld gaat worden. Als er wijzigingen zijn binnen RVO over hoe we hier mee om willen
gaan, dan hou ik je op de hoogte.

Goed weekend!

Groet, 

Van:  @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 12:21
Aan:  @rvo.nl>
Onderwerp: Concept participatie Herwijnen

Met vriendelijke groet,

 
Senior communicatieadviseur
Projecten: locatie Valkenburg en militair radarstation Herwijnen
(werkdagen: maandag t/m donderdag)

Rijksvastgoedbedrijf
Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag
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...............................................................................
T 

@rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk
.............................................................................. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: Radar Herwijnen
Datum: donderdag 14 mei 2020 09:31:37
Bijlagen: Gelijkstelling algemeen erkende feestdagen.pdf
Prioriteit: Hoog

Hoi 

Van onze notulisten heb ik de bevestiging gekregen dat ze in de periode vanaf 22 mei tot (of
t/m) 3 juli beschikbaar zijn. Ochtend/middag of avond is geen probleem. Ze gaf nog suggesties
voor skype of ander inbelmedium. Volgens mij had je die optie al meegenomen?

Een collega wees me erop dat 22 mei gelijk gesteld is aan een algemeen erkende feestdag (zie
bijlage Staatscourant). Terinzagelegging voorontwerp is geen wettelijke verplichting, dus
formeel heb je nergens last van. Maar omdat dit project zo gevoelig ligt wilde ik dit signaal nog
wel even doorgeven.

Groet, 
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Van:
Aan: @mindef.nl"; @mindef.nl;

@mindef.nl
Cc: @mindef.nl; @mindef.nl; @mindef.nl; @mindef.nl;

@rijksoverheid.nl; @rijksoverheid.nl; @mindef.nl;
@mindef.nl

Onderwerp: RE: wp Groen/ VVGB
Datum: donderdag 28 mei 2020 10:33:59

Dag Dick,
Veel dank voor je reactie.
Fijn dat we concreet een afspraak met elkaar kunnen inplannen om te praten over de
toekomstige bouwplanning van windpark Groen. Ik ga hier straks contact met je
secretaresse over opnemen om te zorgen voor een passende datum. Wij denken nu aan
een moment rond 17 juni. En ik zal ook zorgen, samen met  en/of  voor de
voorbereiding van een korte agenda en dat het windpark vooraf enige informatie toe
stuurt.
Voor wat betreft die brieftekst het volgende. Wij hebben ten eerste nog eens even goed
naar de planning van die brief gekeken. Omdat hiervoor ook nog afstemming met de
andere departementen loopt en met IPO, is versturen van die brief vóór 11 juni niet
realistisch. Onze planning gaat thans uit van versturen van de brief in de week van 15
juni-19 juni. Oftewel, na het nota-overleg Vastgoed op 11 juni. Betekent dat we direct
na 11 juni desgewenst ook die passage nog wat kunnen actualiseren.
Er vanuit gaande dat er in betreffend nota-overleg meer helderheid komt mbt de locatie
van de nieuwe radar, wil ik voorstellen vooralsnog uit te gaan van de volgende passage:

 Kun je je
hier in vinden Dick?
Met vriendelijke groeten,

Van: @mindef.nl 
Verzonden: zondag 24 mei 2020 12:46
Aan: @mindef.nl;

@mindef.nl
CC: @mindef.nl; @mindef.nl; @mindef.nl;

@mindef.nl; @mindef.nl; @rijksoverheid.nl;
@rijksoverheid.nl; @mindef.nl; @mindef.nl

Onderwerp: FW: wp Groen/ VVGB
Beste 
De tekst in de monitor Wind op Land 2019 gaat Defensie natuurlijk niet echt helpen in
het politieke debat. Wij gaan weliswaar graag het gesprek met jullie aan om de
beperkingen zo gering mogelijk te houden, maar de echte grote klap zit hem natuurlijk
in het kunnen realiseren van HW.
Hoe staat het er daar voor?

1. We hebben instemming van beide Kamers
2. We hebben voldaan aan het onderzoek naar gezondheidseffecten. Ook met de

cumulatieve stralingseffecten blijven we ruim binnen huidige (2017) ICNIRP-
normen en ook binnen de nieuwe (2020) normen als we die in NLD over nemen.

3. Uit het alternatieven onderzoek zijn twee alternatieve locaties voort gekomen die
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voor ons niet wenselijk zijn vanwege het extra tijdsverlies dat gepaard gaat met
het betrekken van een van die locaties. We hebben aan beide gemeenten
waarbinnen de locaties liggen gevraagd een uitspraak te doen over de verwachte
wenselijkheid binnen die gemeentes om de radar in hun gemeente te laten
realiseren. Informeel weten we al dat zijn daar tegenstander van zijn. Dit helpt
ons om naar de Kamer aan te tonen dat het tijdsverlies substantieel zal zijn indien
de Kamer ons verzoekt toch naar een alternatieve locatie te gaan.

4. We hebben een ruime 50 tal vragen beantwoord
5. We hebben en brief van de Kamer gekregen met de mededeling geen

onomkeerbare stappen te zetten tot na een AO HW. Dit AO gaat ivm Covid-19
onderdeel worden van een Nota-overleg Vastgoed op 11 juni. In dat overleg
kunnen moties worden ingediend. Onze lijn zal zijn dat de beide Kamers hebben
ingestemd met RCR, dat de onderzoeken zijn uitgevoerd met een gunstig resultaat
voor de stralingsbelasting en gezondheidseffecten en een ongunstig resultaat voor
alternatieve locaties. Daarmee staat niets de verdere voortgang van de RCR in de
weg. Echter de kamer kan nog steeds uit piëteit met HW (er staat al een radar en
er varen schepen met radars) een motie indienen voor een alternatieve locatie.

Kortom nog geen zekerheid. Daarom heb ik liever een realistischere tekst in de monitor:

Ik ga graag in gesprek met de initiatiefnemers zoals door jou wordt voorgesteld. Ik stel
voor dat te doen in de eerste twee weken na het AO van 11 juni. Daarbij wil ik van
Defensie/RVB de volgende mensen aan tafel of op de tablet hebben: Van Ingen,

  (DGB), of  (DMO),  of  (RVB),
 of  (CLSK). Daarnaast zou het goed zijn als jij zorgt voor een

afvaardiging van EZK en de initiatiefnemers. Bij ons ruimte genoeg voor een meeting op
1,5 m, maar een deel van de deelnemers op MS Teams mag ook. Wil jij voor het
plannen van een datum contact opnemen met mijn officier toegevoegd of secretaresse
(zie ondertekeningsblok)
Groet Dick
Commodore Dick C. van Ingen MA 
Directeur Integraal Beleid
.......................................................... 
Directoraat Generaal Beleid 
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 | 2511 CB | Den Haag | kamer A-23 
Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag | The Netherlands 
.......................................................... 
M:  

@mindef.nl
www.defensie.nl
Officier Toegevoegd

@mindef.nl
M: 
Secretariaat:

mindef.nl
T: +
(op woensdag flex)
Tot slot de brief. Die formaliseren we dan na het Notaoverleg met de Kamer en het
gesprek dat daarna komt
Dick

From: @minezk.nl> 
Sent: dinsdag 19 mei 2020 17:34
To: Ingen, DC, van, CDRE, MA, BS/AL/HDB @mindef.nl>
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Cc: @minezk.nl>
Subject: RE: wp Groen/ VVGB

Dag Dick,
Windpark Groen is momenteel volop bezig met de voorbereidingen om hun
aanbesteding te kunnen gaan starten. Daarom zouden ze graag met Defensie om de tafel
willen om hun bouwplanning (loopt vanaf 2022 tot eind 2023) af te stemmen. Vraag is
met wie ze dat feitelijk kunnen doen.
Windpark Groen wil Defensie graag tegemoet komen door de delen van het windpark die
het meeste radarverstoring op Nieuw Milligen geven, als laatste te bouwen. Dat zou in
overleg kunnen woorden vastgesteld en afgesproken. Verstoring op Nieuw Milligen kan
dan zo lang mogelijk worden uitgesteld.
Zou het een idee zijn dat men hun totale windproject komt toelichten in een gesprek

onder jouw voorzitterschap + enkele relevante defensie-collega’s? Dat zou mi in 1e helft
van juni digitaal, dan wel fysiek op het ministerie van Defensie kunnen (waar wij dan
desgewenst ook bij kunnen zijn).
In dit verband ben ik ook wel benieuwd hoe het er thans voor staat met de eerder
genoemde brief. Ik heb daar niets meer over gehoord. Is het nog steeds de bedoeling
een dergelijke brief te sturen? (of is er wellicht geconstateerd dat dit bij nader inzien
toch niet nodig is?).
Voorts van de gelegenheid gebruikmakend nog iets anders. Wij informeren elk jaar de
Tweede Kamer aan de hand van een externe monitor over de stand van zaken mbt het
realiseren van de doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020. Dat gaan we
binnenkort wederom doen. In die brief beschrijven we ook de relevante factoren die
halen van deze doelstelling beïnvloeden. Op p 3 bovenaan staat een passage mbt
radarverstoringen en wordt ook de voorgenomen verplaatsing van de radar van Nieuw-
Milligen genoemd. Vorig jaar stond er een vergelijkbare tekst; dus dit bevat weinig
nieuws voor de TK. Maar toch graag even je blik daar op. Dank alvast.
Gr 

Van:  
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 22:31
Aan: ' @mindef.nl' @mindef.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: FW: wp Groen defensie VVGB
Dag Dick,
Ik heb je gisteren beloofd nog even wat nadere info te sturen. Bijgaand. Kern is dat windpark
Groen reeds een VVGB onder voorwaarden heeft. En in verband met de start van aanbesteding
van de windturbines en alle grondwerkzaamheden e.d. in juni meer helderheid over hun
bouwplanning zou moeten hebben.
De feitelijke bouw van de eerste turbines gaat pas starten begin 2022 en de laatste turbines in
2023 (met oplevering van de allerlaatste turbines september/oktober 2023). Het windpark wil
graag met Defensie overleggen om een bouwplanning op te stellen die zo min mogelijk
verstoring veroorzaakt op de radar van Nieuw-Milligen; eea gebaseerd op TNO-berekeningen.
Zie ook hun mail hieronder. Desgewenst kan  of ik aanwezig zijn bij een dergelijk
gesprek/gesprekken. Mi vloeien hier geen onomkeerbare stappen uit voort. En we kunnen
uiteraard ook afspreken dat de definitieve instemming op de bouwplanning vanuit Defensie pas
plaats vindt nadat de Stas het debat met de TK heeft gevoerd.
Fijn als dit mogelijk zou zijn, zoals je gisteren al enigszins aan gaf.
En benieuwd naar betreffende concept-brief.
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Met vr gr

Van: @ventolines.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 17:12
Aan: @minezk.nl>
CC: @ventolines.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: wp Groen defensie VVGB
Hoi 
Als Defensie onze windturbine posities zou ranken op verstoring, dan kunnen we daar rekening
mee houden. We kunnen dan de meest verstorende windturbines het laatst bouwen (We gaan
er vanuit dat de meest verstorende windturbines bij elkaar liggen en niet verspreid over het
gebied). We kunnen dus met Defensie in principe een bouwstart per windturbine positie
overeenkomen. Die bouwstart voor de eerste windturbine zal begin 2022 zijn en voor de laatste
turbine zomer 2023.
Gr. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan: @mindef.nl; @mindef.nl; @mindef.nl; 

@mindef.nl; @mindef.nl; @gmail.com;
@mindef.nl; @rijksoverheid.nl; @rijksoverheid.nl;

@mindef.nl; 
Cc: @mindef.nl
Onderwerp: RE: Wp Groen 17 juni 14:00 uur
Datum: dinsdag 16 juni 2020 14:22:10
Bijlagen: 20200616 - WKG - Defensie .pdf

Goedemiddag,
Ter voorbereiding op het overleg van morgen ontvangen jullie hierbij een korte notitie met
achtergrond informatie over Windplan Groen en met de voor ons belangrijke bespreekpunten.
Tot morgen
Met vriendelijke groet,

Windkoepel Groen

Van: @mindef.nl 
Verzonden: maandag 15 juni 2020 10:19
Aan: @mindef.nl; @mindef.nl;  ;

@minezk.nl; @mindef.nl; @mindef.nl;
@gmail.com; @mindef.nl; @rijksoverheid.nl;

@rijksoverheid.nl; @mindef.nl;  ;
@minezk.nl

CC: @mindef.nl
Onderwerp: Wp Groen 17 juni 14:00 uur
Goedemorgen allen,
Gezien de hoeveelheid deelnemers aan de vergadering is een andere vergaderruimte gereserveerd (MFR
Stovepipe). De MFR Stovepipe bevindt zich in gebouw 276 (Eetzaal). Bij binnenkomst (hoofdingang) rechts de
gang in en dan rechtdoor de MFR Stovepipe. Gebouw 276 is na de slagboom (Ingang AOCS NM) rechtsaf en
direct (na 10 meter) linksaf. U rijdt dan voor het gebouw langs. Voorbij het gebouw bevinden zich rechts de
parkeerplaatsen.
Adres AOCS NM:
Amersfoortseweg 248
3888 NS UDDEL
Met vriendelijke groet,

Officier Toegevoegd Commodore van Ingen
........................................................................ 
Directoraat-Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Plein 4 | Den Haag | Kamer A-23
Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag | MPC 58B
........................................................................
E @mindef.nl
M 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 
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NOTITIE 
Aan: Defensie/DGB/DMO/RvB/CLSK  
Kopie: EZK   
Van: WKG  
Datum: 12 juni 2020 
Re: Doelen en achtergrondinfo vergadering 17 juni 
 
 
 


INLEIDING 
Windplan Groen is een plan van 400 agrariërs voor de realisatie van 86 windturbines (zie 
onderstaand plaatje). Optioneel kunnen er op termijn mogelijk in het meest zuidelijke deel nog 4 
windturbines bijkomen, nadat de aldaar bestaande turbines zijn gesaneerd.  
 


Het plan bestaat uit 78 grote windturbines en 8 kleine windturbines met een gezamenlijk opgesteld 
vermogen van ongeveer 500 MW en een productie van 1,8 GWh. Hiermee wordt dit windpark zowel 
in opgesteld vermogen als in productie het grootste windproject op land in Nederland. De totale 
investering voor het windpark bedraagt ongeveer 500 Miljoen. Het project zal een 
projectfinanciering aantrekken van banken. 
 
PLANNING 
Het is essentieel dat dit windpark kan bijdragen aan het behalen van de kabinetstaakstelling voor het 
opwekken van duurzame energie in 2023. Dit betekent dat het Windpark in dat jaar in gebruik moet 
worden genomen om voor de taakstelling mee te tellen. Daarnaast is er voor WKG een SDE subsidie 
verleend met een uiterste datum van in gebruikstellen van de windturbines: Maart 2024. I.v.m. de 
financierbaarheid eisen banken een marge van 3 – 4 maanden tussen de gecontracteerde 
bouwplanning en de uiterste datum voor in gebruik name.    
Terugrekenend:  







- Om in 2023 in gebruik genomen te kunnen worden, moet de bouw van het Windpark, die 
ongeveer 17 maanden duurt, starten uiterlijk in juni 2022.  


- Daarvóór moeten de turbines besteld en geleverd worden, wat ongeveer 14 maanden kost.  
- Voorafgaand aan deze contractering vindt de aanbesteding van een turbineleverancier plaats 


en moet de noodzakelijke financiering worden verkregen. 
-  De aanbesteding moet uiterlijk starten in juli 2020.  


Momenteel bevindt het project zich in de voorbereiding van de definitieve aanbesteding. Een eerste 
aanbestedingsronde is gehouden en de resultaten daarvan worden gebruikt om de definitieve 
aanbestedingsdocumentatie aan te scherpen en in Juli 2020 met marktpartijen te kunnen delen.  
De bouwplanning is een essentieel onderdeel van de aanbestedings-documentatie.  
Voor een definitieve bouwplanning is definitieve goedkeuring van Defensie nodig dat aan de 
voorwaarden van de VVGB is voldaan. 
 
RADARHINDER 
Uit een onderzoek van TNO is komen vast te staan dat de windturbines de Defensie radar te Nieuw 
Milligen verstoren. Het plan is deze radar naar het dorp Herwijnen te verplaatsen. Voor Windplan 
Groen heeft Defensie een VVGB verstrekt waarin ook wordt geanticipeerd op deze verplaatsing. De 
verplaatsing van de radar lijkt goed uitvoerbaar voor het einde van de bouw van Windplan Groen. 
Mogelijk is de verplaatsing nog niet gerealiseerd voor de start van de bouwperiode, maar kan hinder 
op de radar te Nieuw Milligen voorkomen worden door eerst de windturbines te bouwen die geen 
hinder veroorzaken. Het is dus mogelijk om de realisatie van Windplan Groen zodanig aan te passen 
dat eventuele hinder voor de Defensieradar in Nieuw Milligen tot een minimum wordt beperkt. In 
dat kader zijn in de loop van de tijd een aantal afspraken tussen WKG en Defensie benodigd: 
 


Tijdstip Relevante Mijlpaal WPG Afspraken WKG - Defensie 


Juli 2020 Uitsturen definitieve 
aanbestedingsdocumentatie 
inclusief bouwplanning 


Vaststellen bouwvolgorde voor de 86 
windturbines om radarhinder op de radar Nieuw 
Milligen te voorkomen 


Januari 2021 Goedkeuring 
kredietcommissie banken 


Verklaring van Defensie dat aan alle 
voorwaarden in de VVGB wordt voldaan, indien 
WKG voldoet aan de overeengekomen 
bouwplanning 


Juni 2022 Start bouw windturbines WKG informeert Defensie over voortgang bouw 


 
 
DOEL VAN HET OVERLEG 17 JUNI 
De windturbines van Windplan Groen worden gebouwd in de periode tussen Juni 2022 tot eind 2023. 
WKG kan t/m juli 2020 de bouwvolgorde van de windturbines nog aanpassen, waarbij de 
windturbines die geen hinder opleveren voor de Defensie radar (vanaf locatie Nieuw Milligen) het 
eerst worden gebouwd en de windturbines met de meeste hinder naar achteren worden geschoven.  
Bespreekpunten:  


- Welke windturbine posities zijn voor Defensie het meest hinderlijk voor de radar te Nieuw 
Milligen, zodat WKG dit kan meenemen in het aanpassen en vaststellen van de 
bouwplanning? 


- Wat is nu de planning voor het Inpassingsplan Herwijnen en realisatie van de radar 
Herwijnen? 


- Daarnaast bespreken we graag de definitieve verklaring van Defensie die WKG nodig heeft 
om het project te kunnen financieren en de wijze waarop partijen elkaar informeren over de 
vorderingen.  


 







This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.



NOTITIE 
Aan: Defensie/DGB/DMO/RvB/CLSK 
Kopie: EZK   
Van: WKG  
Datum: 12 juni 2020 
Re: Doelen en achtergrondinfo vergadering 17 juni 

INLEIDING 
Windplan Groen is een plan van 400 agrariërs voor de realisatie van 86 windturbines (zie 
onderstaand plaatje). Optioneel kunnen er op termijn mogelijk in het meest zuidelijke deel nog 4 
windturbines bijkomen, nadat de aldaar bestaande turbines zijn gesaneerd.  

Het plan bestaat uit 78 grote windturbines en 8 kleine windturbines met een gezamenlijk opgesteld 
vermogen van ongeveer 500 MW en een productie van 1,8 GWh. Hiermee wordt dit windpark zowel 
in opgesteld vermogen als in productie het grootste windproject op land in Nederland. De totale 
investering voor het windpark bedraagt ongeveer . Het project zal een 
projectfinanciering aantrekken van banken. 

PLANNING 
Het is essentieel dat dit windpark kan bijdragen aan het behalen van de kabinetstaakstelling voor het 
opwekken van duurzame energie in 2023. Dit betekent dat het Windpark in dat jaar in gebruik moet 
worden genomen om voor de taakstelling mee te tellen. Daarnaast is er voor WKG een SDE subsidie 
verleend met een uiterste datum van in gebruikstellen van de windturbines: Maart 2024. I.v.m. de 
financierbaarheid eisen banken een marge van 3 – 4 maanden tussen de gecontracteerde 
bouwplanning en de uiterste datum voor in gebruik name.    
Terugrekenend:  
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- Om in 2023 in gebruik genomen te kunnen worden, moet de bouw van het Windpark, die
ongeveer 17 maanden duurt, starten uiterlijk in juni 2022.

- Daarvóór moeten de turbines besteld en geleverd worden, wat ongeveer 14 maanden kost.
- Voorafgaand aan deze contractering vindt de aanbesteding van een turbineleverancier plaats

en moet de noodzakelijke financiering worden verkregen.
- De aanbesteding moet uiterlijk starten in juli 2020.

Momenteel bevindt het project zich in de voorbereiding van de definitieve aanbesteding. Een eerste 
aanbestedingsronde is gehouden en de resultaten daarvan worden gebruikt om de definitieve 
aanbestedingsdocumentatie aan te scherpen en in Juli 2020 met marktpartijen te kunnen delen.  
De bouwplanning is een essentieel onderdeel van de aanbestedings-documentatie.  
Voor een definitieve bouwplanning is definitieve goedkeuring van Defensie nodig dat aan de 
voorwaarden van de VVGB is voldaan. 

RADARHINDER 
Uit een onderzoek van TNO is komen vast te staan dat de windturbines de Defensie radar te Nieuw 
Milligen verstoren. Het plan is deze radar naar het dorp Herwijnen te verplaatsen. Voor Windplan 
Groen heeft Defensie een VVGB verstrekt waarin ook wordt geanticipeerd op deze verplaatsing. De 
verplaatsing van de radar lijkt goed uitvoerbaar voor het einde van de bouw van Windplan Groen. 
Mogelijk is de verplaatsing nog niet gerealiseerd voor de start van de bouwperiode, maar kan hinder 
op de radar te Nieuw Milligen voorkomen worden door eerst de windturbines te bouwen die geen 
hinder veroorzaken. Het is dus mogelijk om de realisatie van Windplan Groen zodanig aan te passen 
dat eventuele hinder voor de Defensieradar in Nieuw Milligen tot een minimum wordt beperkt. In 
dat kader zijn in de loop van de tijd een aantal afspraken tussen WKG en Defensie benodigd: 

Tijdstip Relevante Mijlpaal WPG Afspraken WKG - Defensie 

Juli 2020 Uitsturen definitieve 
aanbestedingsdocumentatie 
inclusief bouwplanning 

Vaststellen bouwvolgorde voor de 86 
windturbines om radarhinder op de radar Nieuw 
Milligen te voorkomen 

Januari 2021 Goedkeuring 
kredietcommissie banken 

Verklaring van Defensie dat aan alle 
voorwaarden in de VVGB wordt voldaan, indien 
WKG voldoet aan de overeengekomen 
bouwplanning 

Juni 2022 Start bouw windturbines WKG informeert Defensie over voortgang bouw 

DOEL VAN HET OVERLEG 17 JUNI 
De windturbines van Windplan Groen worden gebouwd in de periode tussen Juni 2022 tot eind 2023. 
WKG kan t/m juli 2020 de bouwvolgorde van de windturbines nog aanpassen, waarbij de 
windturbines die geen hinder opleveren voor de Defensie radar (vanaf locatie Nieuw Milligen) het 
eerst worden gebouwd en de windturbines met de meeste hinder naar achteren worden geschoven.  
Bespreekpunten:  

- Welke windturbine posities zijn voor Defensie het meest hinderlijk voor de radar te Nieuw
Milligen, zodat WKG dit kan meenemen in het aanpassen en vaststellen van de
bouwplanning?

- Wat is nu de planning voor het Inpassingsplan Herwijnen en realisatie van de radar
Herwijnen?

- Daarnaast bespreken we graag de definitieve verklaring van Defensie die WKG nodig heeft
om het project te kunnen financieren en de wijze waarop partijen elkaar informeren over de
vorderingen.



Van: )
Aan: @mindef.nl
Cc: @mindef.nl; 
Onderwerp: Re: [Aandachtspunt] Hoorzitting EMV en Radar
Datum: woensdag 22 juli 2020 19:13:55

Prima, in deze context lijkt me goed dat  of ik deelnemen aan eea.
Hoe dat bij ons werkt, weet ik niet. Ik zal dat morgen gaan navragen bij 
Gr 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 22 jul. 2020 om 19:09 heeft @mindef.nl" @mindef.nl>
het volgende geschreven:

Onze TB is volgens de aandachtspunten die jij ook benoemt opgezet. Ik draai de volgorde om en
verwoord het net iets anders
Operationele behoefte / Straling en Gezondheidseffecten
Bij operationele behoefte geef ik antwoord op de vragen waarom radar? Waarom twee radars?
Waarom radar twee te Herwijnen? Wat komt er uit alternatieven onderzoek (locatie en tijd)?
De locatie en de beschikbare tijd worden enerzijds door onze eisen bepaald, maar anderzijds
hebben jullie er ook invloed op. Immer je wilt dat we zo snel als mogelijk plaats maken...
Daarom leek mij aanschuiven van belang. Ik kan leven met presentatie door mij in aanwezigheid
van iemand van EZK die specifiek kan aanvullen op de windissues.
Wij schrijven een toestemmingsbrief waarin STAS de def ambtenaren toestemming geeft met
kamerleden te praten.  deelt die met jou. Als je wilt aanhaken (of  dan hoor ik het
graag. Als jullie ook een brief daarover aan de Kamer moeten sturen dan graag meegeven dat hij
naar de griffie VCD moet
Dick
@  coordineer jij de brief en eventuele deelname

From: @minezk.nl> 
Sent: woensdag 22 juli 2020 17:13
To: Ingen, DC, van, CDRE, MA, BS/AL/HDB < @mindef.nl>
Cc: @mindef.nl>; 

@minezk.nl>
Subject: RE: [Aandachtspunt] Hoorzitting EMV en Radar
Dag Dick,
Ik ben een lang weekendje vrij geweest; daardoor een ietwat trage reactie.
Dank voor dit aanbod. Waarbij speelt dat  en ik, ons ook wel een beetje afvragen hoe dit aansluit bij
de behoeften van de TK-leden. Want wij menen dat de TK heeft gevraagd om een technische briefing
mbt de straling- & gezondheidsaspecten en de uitgevoerde onderzoeken (incl. de alternatievenstudie?).
>> Hoe zie je dat?
Dus lijkt ons dat daar vooral de nadruk op zou moeten liggen in de TB. Laat onverlet dat we bv aan het
einde van de briefing kort iets kunnen vertellen mbt het belang van eea voor de Klimaatdoelstelling/de
windparken in Flevoland. Of, als alternatief: in ieder geval aanwezig zijn in de delegatie, zodat als er
vragen van de TK-leden komen mbt ‘wind’ die dan door EZK kunnen worden beantwoord (zodat men
ook de bredere belangen in de praktijk ‘ervaart’).
Overigens, de lijntjes zijn tot op bestuurdersniveau uitgezet, zodat er vanuit zowel NWEA, als
IPO/provincie Flevoland voor 10 september het windbelang weer onder de aandacht van de betreffende
TK-leden zal worden gebracht.
Gr 

Van: @mindef.nl @mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 19:03
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Aan: @minezk.nl>
CC: @mindef.nl
Onderwerp: FW: [Aandachtspunt] Hoorzitting EMV en Radar
Hallo  Dank aan jouw mensen voor onderstaande oplettendheid en het attenderen. Wat
vind je ervan om aan te sluiten bij de TB en het EZK verhaal over wind in Flevoland te vertellen?
Dick

From: @mindef.nl> 
Sent: woensdag 15 juli 2020 13:18
To: Ingen, DC, van, CDRE, MA, BS/AL/HDB @mindef.nl>
Subject: FW: [Aandachtspunt] Hoorzitting EMV en Radar
Dick, ter info: EZK attendeert ons op berichtgeving in de media over rondetafel/technische
briefing en doet suggesties. Heb  S meegenomen in beantwoording. EZK drukt
hiermee ook hun belang voor een goed verloop TB en RTG Herwijnen uit.

From:  
Sent: woensdag 15 juli 2020 13:15
To: @minezk.nl>; 

@mindef.nl>; 
@mindef.nl>

Cc: @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; 
@mindef.nl>

Subject: RE: [Aandachtspunt] Hoorzitting EMV en Radar
Beste 
Bedankt voor het attenderen op onderstaand bericht en het brengen van suggesties om deze
bijeenkomst zo goed mogelijk vorm te geven.
Wij zijn ons bewust dat de samenstelling van de genodigden aan de hoorzitting/het rondetafel
gesprek ook critici op het gebied van elektromagnetische straling omvat. In onze ogen is dat ook
hoe een rondetafel samengesteld zou moeten zijn. Belangrijk punt daarin is dat de genodigden
aan de rondetafel worden geselecteerd door de Tweede Kamer. Hier heeft Defensie geen
invloed op of rol in waar een rondetafel een parlementsaangelegenheid is. Defensie draagt
vanuit haar rol geen partijen aan voor deelname aan de rondetafel.
Op 10 september zal echter voor de rondetafel (11:15-13:00) ook een technische briefing
(10:00-11:00) gehouden worden. De organisatie en inhoud van de technische briefing heeft het
parlement verzocht aan Defensie om deze te verzorgen. Op dit moment is Defensie daar mee
bezig. De benodigde expertise om een goede technische briefing te organiseren wordt daarbij
waar mogelijk betrokken. Daarin moet rekening worden gehouden met o.a. factoren als
(publieke) urgentie van onderwerpen, de positie van personen en (deel)organisaties maar ook
beperkte spreektijd tov complexiteit van het onderwerp.
Mochten er nog vragen of andere suggesties resteren om de technische briefing zo goed
mogelijk voor te bereiden, staan wij daar uiteraard open voor.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker
…………………………………………………….
Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 | 2511 CB | Den Haag | Kamer A-21
Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag | The Netherlands
…………………………………………………….
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M 
E @mindef.nl

From: @minezk.nl> 
Sent: woensdag 15 juli 2020 12:42
To: @mindef.nl>; 

@mindef.nl>; 
@mindef.nl>

Cc: @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>
Subject: [Aandachtspunt] Hoorzitting EMV en Radar
Beste Defensie-collega’s,
Deze mail stuur ik naar aanleiding van onderstaand bericht over de hoorzitting waarin deskundigen op
het gebied van elektromagnetische straling zullen deelnemen. We zouden jullie graag op het
aandachtspunt wijzen dat twee van deskundigen bekende 5G-critici zijn. In het kader van een
evenwichtige samenstelling van een hoorzitting is het daarbij goed dat TNO wordt uitgenodigd, maar
willen we daarbij ook het belang onderschrijven dat het Kennisplatform EMV, of experts die jarenlang
onderzoek hebben gedaan naar EMV zoals RIVM en Gezondheidsraad hierbij aanwezig moeten zijn. Het
RIVM is ook nauw betrokken geweest bij dit dossier dus zou in onze optiek ook aanwezig moeten zijn.
We horen graag hoe jullie dit zien en bij eventuele vragen en opmerkingen kunnen jullie zeker contact
opnemen.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker
........................................................................
Directie Digitale Economie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
M | E @minezk.nl

Kamerleden gaan deskundigen
ondervragen over militaire radar
AD/Rivierenland
AD/Rivierenland

Publicatiedatum: 15 Jul 2020 03:30 

Rubriek: Regio - Drechtsteden, p.3 

Lengte: 234 woorden

Deskundigen op het gebied van elektromagnetische straling komen na de zomer
naar de Tweede Kamer om uitleg te geven over de gevolgen van een militaire radar
in het dorp Herwijnen. Ze belichten de technische kant van de militaire radar die
Defensie er wil bouwen. Ook komen er experts die ingaan op vragen over de
(gezondheids)effecten op omwonenden en de vrees voor de dodelijke spierziekte
ALS. 
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Afgevaardigden van de Universiteit van Utrecht schuiven op 10 september aan om
in te gaan op de vragen. Inwoners stellen dat ALS 36 keer zoveel voorkomt in
Herwijnen dan elders. Ze vragen zich af of het feit dat Herwijnen al meerdere
radars heeft (gehad), die ziekte zou kunnen veroorzaken. De GGD heeft de
opdracht gekregen na te gaan of ALS inderdaad zo veel voorkomt in Herwijnen.
Dat onderzoek is - voor zover bekend - nog niet gereed. 

Ook  een gepensioneerd natuurkundige, schuift aan, evenals Prof.
Guy Vandenbosch, hoogleraar telecommunicatie en microgolven aan de
Universiteit Leuven. Verder zijn twee inwoners van Herwijnen die al jaren
onderzoek doen naar de radar en de 'stralingsgeschiedenis' van het dorp aanwezig.
Ook TNO, dat in opdracht van het ministerie van Defensie onderzoek deed naar de
effecten van de radar in Herwijnen, is present. 

De sessie is bedoeld om Kamerleden die nog vragen hebben over de radar meer
duidelijkheid te geven.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent
to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage
of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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Tekst aangepast Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages. <

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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«V Ministerie van Economische Zaken

en Klimaat

TER ADVISERING

Aan de Minister

nota
Parafenroute

Akkoord met ambtelijke deelname vanuit EZK bij 
technische briefing voor de TK van Defensie

DG K&E W&O, wnd Direct0ur
Ans van den Bosch

MB

Aanleiding
Op 10 september 2020 vindt er op verzoek van de vaste commissie voor Defensie 
een technische briefing plaats door ambtenaren van het ministerie van Defensie 
over de voorgenomen plaatsing van de nieuwe radar te Herwijnen. Het ministerie 
van Defensie heeft aangegeven het op prijs te stellen als hier vanuit EZK ook aan 
wordt deelgenomen.

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Warmte en Ondergrond

@minezk.nl

Datum
11 augustus 2020
Kenmerk
DGKE-WO/ 20214805
Bhm
20214830

Kopie aan
B. Schoon

Bijlage(n)
1

o>

o;

oj
lo"

■4Ï

■45

■4;

05 ■
»i

Advies
Graag u akkoord op deelname vanuit EZK aan betreffende technische briefing van 
Defensie vanwege het hierbij spelende belang voor de realisatie van een aantal 
windparken op land, alsmede uw akkoord op bijgevoegde brief (waarin de 
staaLssecretans van uerensie ae iweede Kamer hierover informeert). Dhr  
(projectleider windpark Groen), dan wel dhr  (Clusterleider Elektriciteit) 
zullen dan deelnemen.

Kernpunten
• De verplaatsing en vernieuwing van de bestaande Defensieradar naar de

beoogde locatie te Herwijnen (in de Betuwe), ligt gevoelig in de Tweede
Kamer vanwege de weerstand van omwonenden.

• Deze weerstand heeft vooral te maken met zorgen van omwonenden over
straling en gezondheidsissues.

• Defensie is door de vaste Kamercommissie verzocht een technische briefing te
houden over de radarverplaatsing. Daarna vindt er overigens ook nog een
rondetafelbijeenkomst plaats, gericht op de gezondheidsvragen.

• De verplaatsing en vernieuwing van deze Defensieradar is van wezenlijk
belang voor een aantal windparken in het midden van het land, waaronder
met name het grote windpark Groen. De beoogde windturbines veroorzaken te
veel storing op de huidige DefensieradaT^ de Veluwe.

• Windpark Groen heeft een verklaring van geen bezwaar van Defensie
gekregen onder voorbehoud dat de radar verplaatst kan worden. De realisatie
van dit windpark is dus afhankelijk van de verplaatsing van de genoemde
radar.

• Teneinde het complete verhaal te kunnen vertellen tijdens de technische
briefing en eventuele vragen over de wind- en klimaatdoelstellingen adequaat
te kunnen beantwoorden is ons door de beleidsverantwoordelijke directeur
van Defensie gevraagd of we kunnen deelnemen aan deze technische briefing.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 1
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Van:
Aan: @mindef.nl"; @mindef.nl"
Cc:  @rijksoverheid.nl
Onderwerp: RE: Technische briefing Herwijnen: toelichting en update
Datum: vrijdag 28 augustus 2020 12:46:11
Bijlagen: Brief NWEA tbv RTG Herwijnen.pdf

Dag  en Dick,
Bijgaand ter info de brief die NWEA gisteren heeft verstuurd naar de leden van de
Kamercommissie. Waarbij men de bedoeling heeft hier via telefonische contacten met
Kamerleden van de EZK-commissie ook nog aandacht voor te vragen.
En waarschijnlijk gaat IPO/prov Flevoland ook iets dergelijks versturen.
Gr 

Van: @mindef.nl 
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 12:12
Aan: @tno.nl; @tno.nl; @mindef.nl;

@rijksoverheid.nl; @rijksoverheid.nl; @ggdgelderlandzuid.nl;
@mindef.nl;

@mindef.nl; @mindef.nl; @ggdgelderlandzuid.nl
CC: @rijksoverheid.nl; @mindef.nl; @mindef.nl;

@mindef.nl; @mindef.nl
Onderwerp: Technische briefing Herwijnen: toelichting en update
Dag collega’s en betrokkenen in het dossier SMART-L Herwijnen van het ministerie van
Defensie,
De zomer is voorbij en met een sneltreinvaart komt het dossier Herwijnen weer op
stoom. Morgen op 28 augustus zal in de Staatscourant de Kennisgeving voor het
Voorontwerp Rijksinpassingsplan SMART-L radar te Herwijnen worden gepubliceerd. Op
31 augustus worden alle documenten ter inzage gelegd en beschikbaar gesteld via o.a.
de website www.defensie.nl/radarstations. Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie werken
hard om de komende perioden van inspraak op het Rijksinpassingsplan te realiseren.
Tegelijkertijd komt de technische briefing en het ronde tafel gesprek Herwijnen op 10
september 2020 in de Tweede Kamer dichterbij. Hierover informeer ik jullie graag via
deze weg.
In de afgelopen weken heeft de DGB bekeken wat de beste invulling zou zijn voor de
technische briefing en daarin rekening houdend met de beperkingen en overwegingen
(bijv. enkel ambtenaren, beperkt aantal mensen), en de vragen die in eerdere stadia
zijn gesteld vanuit de omgeving of de Kamer. Op basis daarvan is op hoofdlijnen
vastgesteld dat de technische briefing in zal gaan op: 1) nut en noodzaak, 2) locatie en
locatieonderzoek, 3) ICNIRP-richtlijnen en 4) gezondheid (o.a. ALS). Om deze in te
vullen moeten de juiste experts worden betrokken die over uiteenlopende zaken vragen
kunnen beantwoorden. Op basis hiervan is besloten dat de technische briefing zal
worden gegeven door:

Dick van Ingen (met ondersteuning van ), met de onderwerpen:
Nut en noodzaak (hoofdtaak Defensie, oude MPR, waarom radar, waarom 2,
etc.)
Locatie en locatieonderzoek (waarom Herwijnen, waarom niet alternatieve
locaties, waarom niet Nieuw Milligen, etc.)
Hierin worden de moties opgenomen: antwoorden GGD, ICNIRP-2020
evaluatie TNO, antwoord alternatieve gemeenten

, CEAG stralingshygiëne expert (met ondersteuning van ,
radartechnicus SMART-L), met de onderwerpen:

Straling (wat is niet-ioniserende straling, wat is piekvermogen, wat is een
puls, wat is tijdgemiddelde veldsterkte, wat is ‘cumulatief’ (niet), wat is duty
cycle, wat doet straling met het lichaam, etc.)
ICNIRP-richtlijnen (hoe komen richtlijnen tot stand, wat beperken ze, hoe
bepaal je dat je de limiet niet overschrijdt, etc.)
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Betreft: Consequenties project Militair Radarstation Herwijnen voor windprojecten 
 
 
Geachte woordvoerders Defensie,  
 
Op 10 september spreekt u tijdens een rondetafelgesprek over het project Militair Radarstation Herwijnen 
en de mogelijke consequenties van deze radar voor de omgeving. Middels deze brief wil de Nederlandse 
WindEnergie Associatie (NWEA) u graag op de hoogte stellen van de belangen van de windsector die bij 
dit project ook een rol spelen. Voor de windsector is het cruciaal dat er spoedig duidelijkheid komt over de 
verplaatsing van de radarinstallatie. Zolang er onduidelijkheid is over de vernieuwing en verplaatsing van 
de oude radar op de Veluwe zijn er grote risico’s voor de bouw van nieuwe windparken. 
 
Het probleem is dat windturbines de defensieradar kunnen verstoren. Defensie wil de bestaande radar 
vernieuwen en verplaatsen, bij die vernieuwing zijn ook de risico’s op verstoring door windenergie 
meegenomen. Op dit moment gaat het concreet om meerdere grote projecten in de provincie Flevoland. 
Ook andere windparken, in een eerder stadium van ontwikkeling, kunnen in de nabije toekomst hinder 
ondervinden door de onzekerheid en vertraging omtrent deze defensieradar. Zo moet er momenteel 
getoetst worden op drie mogelijke alternatieve locaties voor het radarstation. Wat leidt tot onzekerheid in 
de planvorming en financiële risico’s. 
 
De projecten in Flevoland zijn een samenwerking tussen lokale inwoners en ondernemers, verenigd via 
verenigingen/ coöperaties en energiebedrijven. De initiatiefnemers van deze windparken hebben al flinke 
investeringen gedaan en willen binnenkort de financiering voor aanleg en bouw realiseren. Vanwege de 
lever- en bouwtijd van de windturbines is al op zeer korte termijn, uiterlijk januari 2021, duidelijkheid nodig 
over de radarinstallatie. Het nog steeds uitblijven van deze duidelijkheid brengt onzekerheid, vertraging 
en financiële risico’s met zich mee. Terwijl de overheid ook harde deadlines stelt aan het behoud van de 
SDE+ subsidie waarvan de termijnen overschreden dreigen te worden. 
 
Om de nationale klimaatdoelstellingen te halen, zijn duurzame energieprojecten noodzakelijk. In 2020 
moet 14% van de energie duurzaam zijn. In 2023 moet dat 16% zijn. De windprojecten in Flevoland zijn 
zeer groot van omvang. Deze betreffende projecten in Flevoland hebben gezamenlijk een geschatte 
omvang van ca. 700 Megawatt (MW) opgesteld vermogen waarmee ze een substantiële bijdrage aan de 
nationale doelstelling van 6000 MW leveren. 
 
Wij begrijpen dat bij een dergelijk groot infrastructureel project als een defensieradar diverse belangen 
spelen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Wij hopen dat u in die afweging ook de belangen van 
de windsector wilt meewegen. Het is voor onze sector cruciaal dat er voor het eind van dit jaar 
duidelijkheid komt over de radarinstallatie.  
 
Indien u vragen heeft, dan gaan wij graag met u in gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 


 
 
Hans Timmers 
Voorzitter NWEA 


 







Gezondheid (wat is er bekend over gezondheidsaspecten en radarstraling,
hoe gaan wij hiermee om, etc.)

Daarnaast zal EZK ( ) aansluiten indien er vragen worden gesteld over de
relatie met windmolenparken.
In de komende week wordt dit verder inhoudelijk uitgewerkt en worden de sprekers
voorbereid op de technische briefing. Voor dit laatste hebben we jullie mogelijk weer
hard nodig. Waar er veel informatie nog hetzelfde is als tijdens het notaoverleg d.d. 11
juni, is er op sommige thema’s wel ontwikkeling geweest. Samen met de aanwezigen
stellen we de komende weken een fiche + Q&As op (zoals we eerder fiche’s hebben
gemaakt voor het notaoverleg) zodat de sprekers zich inhoudelijk goed kunnen
voorbereiden.
Dit betekent dat anderen niet zullen aansluiten of bijdragen bij de technische briefing
zelf, maar dat in de komende weken wel om input zal worden gevraagd op de fiche’s +
Q&As. Veel kunnen we recyclen van 11 juni, maar er zal hier en daar wel wat moeten
worden geüpdatet. Velen hebben aangeboden om aan te sluiten bij de technische
briefing, en waar dat erg wordt gewaardeerd, hebben wij die expertise vooral nodig voor
de technische briefing. Het zal per persoon verschillen in welke mate wij input nodig
hebben. Met een aantal van jullie ben ik daar al over in gesprek.
Bij deze wil ik jullie daarom ook vragen om in de dagen tot de briefing beschikbaar te
zijn om input te kunnen leveren op de fiche’s, maar ook het verzoek om tijdens de
technische briefing 10:00-11:00 telefonisch op stand-by te staan. Dick zal
voornamelijk spreken, maar mocht er een vraag van een Kamerlid voorbij komen die we
niet hebben voorbereid, dan neem ik graag per whatsapp/telefonisch contact op om te
kijken of we de vraag on the spot kunnen beantwoorden.
Goed om te verhelderen is dat voor de ronde tafel Defensie geen rol heeft en geen
invloed heeft op de vorm of inhoud. Sterker nog, wij of onze Staatssecretaris zijn niet
uitgenodigd. Wij hebben hier rekening mee gehouden in de vormgeving van de
technische briefing en ik heb een aantal van jullie geadviseerd contact op te nemen met
de griffie indien jullie graag willen aansluiten. Als de griffie een van jullie (alsnog) heeft
uitgenodigd, hoor ik dat natuurlijk graag.
Ik hoop dat ik jullie zo wat helderheid heb kunnen geven over de technische briefing en
de ronde tafel op 10 september en hoop dat jullie ons kunnen ondersteunen om aan de
Kamer toe te lichten wat de radar wel/niet doet, hoe straling wel/niet werkt, dat de
radar aan alle geldende (gezondheids)richtlijnen voldoet, dat we goede redenen hebben
waarom we in Herwijnen willen zijn en dat het noodzaak is dat de radar er zo snel
mogelijk komt.
Mochten er toch nog vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Anders horen jullie
mij binnenkort (of nu al) op de lijn over de invulling van de fiche’s en Q&A’s.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker
…………………………………………………….
Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 | 2511 CB | Den Haag | Kamer A-21
Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag | The Netherlands
…………………………………………………….
M 
E @mindef.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan: @mindef.nl; Dick van Ingen
Cc:
Onderwerp: Fwd: definitieve "brief" verplaatsing radarstation
Datum: woensdag 9 september 2020 08:53:55
Bijlagen: image001.png

ATT00001.htm
Position Paper IPO hoorzitting Radarstation Herwijnen.pdf
ATT00002.htm

Dag  en Dick,

Bijgaand ter info de brief/position paper die IPO (door grote inzet vanuit provincie
Flevoland) naar de TK heeft gestuurd.

Gr 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @flevoland.nl>
Datum: 9 september 2020 om 08:32:48 CEST
Aan: @gmail.com>, | Windunie'

@windunie.nl>
Kopie: @ventolines.nl>, '

@minezk.nl>, 
@flevoland.nl>, "'

@minezk.nl>, @nwea.nl>, 
@ventolines.nl>,

@swifterwintbv.nl>, 
@swifterwintbv.nl>

Onderwerp: definitieve "brief" verplaatsing radarstation 

Beste allemaal
Gistermorgen is de onze gezamenlijke brief in de vorm van een IPO position paper bij de griffie
van de vaste kamer commissie van defensie aangeboden. De letterlijke tekst is in het position-
paper-format gegoten en er zijn geen wijzigingen aangebracht. Zie hierbij het afschrift.
Met vriendelijke groet,

Coördinator Windenergie
Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
T 
M 
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
Werkdagen maandag t/m donderdag
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Bijdrage namens de provincies tbv ronde tafel en technische briefing Radarstation Herwijnen 


 
Provincies: “Vernieuwing radar snel noodzakelijk om  
vertraging energieakkoord te voorkomen” 
 
Aanstaande 10 september spreekt u tijdens een rondetafelgesprek over het project Militair 
Radarstation Herwijnen. Tijdens het gesprek is er de gelegenheid om de verschillende belangen die 
in het dossier spelen te belichten zodat een integrale oordeelsvorming kan plaatsvinden. Tot onze 
spijt zijn wij – noch één van de andere wind-belanghebbenden - niet in de gelegenheid gesteld 
onze belangen naar voren te brengen. Met deze brief willen wij u als provincie Flevoland (mede 


namens het IPO, de windparken in onze provincie en de NWEA)  op de hoogte stellen van het 


duurzame energie belang dat ook met dit dossier verbonden is. Wij verzoeken U deze belangen bij 
uw afweging te betrekken. 
 


Zolang er onduidelijkheid blijft over de vernieuwing en verplaatsing van de nieuwe radar, komt  
de tijdige realisatie van een aantal Flevolandse windparken (samen ca. 700 MW) direct in 
gevaar waardoor het  niet mogelijk is om de afspraken uit het Energie- en Klimaatakkoord, 
tussen Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO), te realiseren. 
 


Vertraging 
De realisatie van een nieuwe radarinstallatie die de huidige radar in Nieuw Milligen moet 


vervangen is vertraagd. Dit heeft impact op de bouw van verschillende windparken in Flevoland, 
omdat die pas gebouwd kunnen worden als de huidige radar is verplaatst.  
 


Verplaatsing randvoorwaardelijk voor tijdig behalen afspraken uit Energie-en Klimaatakkoord 
Bij de planontwikkeling van Flevolandse windplannen is al rekening gehouden met  de verplaatsing 
van de radar. Enkele parken hebben een VVGB (verklaring van geen bezwaar) van defensie 
gekregen onder voorwaarde van de daadwerkelijke verplaatsing.  Echter, zolang de radar niet 


daadwerkelijk verplaatst wordt, kunnen windprojecten (en daarmee de taakstelling voor Wind op 
Land uit het Energieakkoord) niet tijdig worden gerealiseerd. Dit brengt ons (én windparken) in 


een onmogelijke situatie. De provincie Flevoland heeft zich, als lid van en via het IPO, in het kader 
van het energieakkoord gecommitteerd aan de tijdige realisatie van voldoende duurzame energie 
en doet er alles aan om deze taakstelling te halen. Hier is ze echter afhankelijk van de 
rijksoverheid, namelijk of die de radar tijdig verplaatst.  
 
De windparken zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van de bouw van hun turbines. Als 
zij niet tijdig duidelijkheid krijgen, kan de bouw flinke vertraging oplopen met alle gevolgen voor 


de opwek van duurzame energie van dien.  
 


Snelheid is voor windparken essentieel 
Voor de windparken is het niet relevant waar de radar heen wordt verplaatst. Het is van belang dat 
er spoedig een oplossing komt, zodat de huidige radar in Nieuw Milligen zo snel mogelijk uit bedrijf 
wordt genomen. Wij hebben van Defensie begrepen dat, rekening houdend met zowel de 
benodigde radardekking als een afzienbare realisatie, Herwijnen hiervoor de meest geschikte 
locatie is en de enige die binnen de gestelde termijn te realiseren is.  


 


Ten slotte 
Ongetwijfeld ten overvloede willen wij u er graag op wijzen dat de klimaat- en energietransitie nu 


en voor de komende decennia een van de allergrootste opgaven vormt waar Nederland voor 
geplaatst staat. In nationaal verband hebben we ons gecommitteerd aan het Energie- en 
Klimaatakkoord. Bovendien heeft Nederland zich in Europees verband vastgelegd op 14% 
duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 en het Akkoord van Parijs. Voor een integrale afweging 
door de Tweede Kamer is het dus essentieel dat dit gegeven en dit belang ook worden 
meegewogen.  












Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Radar Herwijnen - bezoekers gemeente West-Betuwe
Datum: vrijdag 11 september 2020 12:12:09

Van:  @quitewrite.nl  @quitewrite.nl> 
Verzonden: woensdag 9 september 2020 16:12
Aan:  @rijksoverheid.nl;  @rijksoverheid.nl
CC:  @rvo.nl>
Onderwerp: Radar Herwijnen - bezoekers gemeente West-Betuwe

Goedemiddag,

Ik werd zojuist gebeld door   van de afd. RO van West Betuwe met het bericht dat
vanuit deze gemeente de volgende twee medewerkers  de informatiebijeenkomsten als
toehoorder zullen bijwonen:

Op woensdag, 16 september:  , afd. Communicatie gemeente West-Betuwe
en,
Op donderdag, 17 september:  , afd. Ruimtelijke Ordening gemeente West-Betuwe.

Met vriendelijke groet,

QuiteWrite Managementsupport
Hofstede 6
3411 GL Lopik
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Van:
Aan: @mindef.nl"; @mindef.nl; @mindef.nl
Cc:
Onderwerp: RE: TK_brief_stand_van_zaken_Regionale_Energiestrategieën PS
Datum: woensdag 16 september 2020 18:15:41

Dag Dick,
Nog dank voor je instemmende reactie en je meedenken.
Betreffende passage stond min of meer ook al in de eerdere ‘wind op land brief’. Maar ik heb
hier nog eens even naar zitten kijken en het een beetje aangepast en die zinssnede er uit
gehaald (zie voor de volledigheid hieronder). .
Nog iets anders: vandaag heeft de RvS positieve uitspraak gedaan tav Wp Groen, waarmee het
inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Is de initiatiefnemer uiteraard erg content mee. En
wij ook!
Hebben jullie er overigens al zicht op wanneer de TK een AO gaat houden over de
radarverplaatsing?
Gr 

 
Verzonden: zondag 13 september 2020 23:28
Aan: @mindef.nl; @mindef.nl
CC: ) 
Onderwerp: RE: TK_brief_stand_van_zaken_Regionale_Energiestrategieën PS
Beste  ik kan me in de tekst vinden. Wel een vraag over een passage waarmee
je jezelf in problemen kunt brengen… zo nodig maatregelen treffen… Heb je er al beeld
bij welke dat zijn?
Dick

From: @minezk.nl> 
Sent: vrijdag 11 september 2020 15:49
To: Ingen, DC, van, CDRE, MA, BS/AL/HDB @mindef.nl>; 

@mindef.nl>; @mindef.nl>
Cc: @minezk.nl>;

@minezk.nl>
Subject: FW: TK_brief_stand_van_zaken_Regionale_Energiestrategieën PS
Dag Dick,  en 
Mijn collega’s werken aan een brief mbt de stand van zaken bij de RESsen. Eerder in de week is
hier ook een versie van uitgezet bij jullie, via 
Ondertussen hebben we commentaar van IPO binnen. Die vond de tekst mbt het aanpakken
van belemmeringen te rooskleurig en miste met name iets over ‘de radarverplaatsing’. Dat is
thans toegevoegd, gebruikmakend van de eerdere passage uit de brief ‘wind op land’.
Kunnen jullie je hier in vinden? (zie m.n. p. 5 onderaan/ p6 bovenaan)
Gr 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan: @mindef.nl
Onderwerp: Re: Schadeclaims RCR-projecten
Datum: dinsdag 6 oktober 2020 12:11:44

Hoi,

De gemeente is inderdaad het loket, maar stuurt de aanvragen door naar de RVO. Die
schakelt een onafhankelijke planschadeadviseur in. Op grond daarvan beslist de RVO op
de planschadeaanvragen.
Wij laten door initiatiefnemers van te voren een planschade analyse opstellen. In de
exploitatie overeenkomst met de initiatiefnemer die wij opstellen, leggen wij vast dat de
toegekende planschade op de initiatiefnemer verhaald wordt.
Is dit voldoende antwoord op je vraag? En wil je ergens voorbeelden van hebben? Of
contactgegevens van de planschade collega van RVO?

Vr.gr. 

Op 6 okt. 2020 om 11:03 heeft @mindef.nl" het volgende
geschreven:


Hi 
Nav een van de kamervragen ben ik benieuwd hoe EZK met schadeclaims nav RCR-projecten
omgaat. Op dit moment willen we als Defensie aangeven voor Herwijnen dat via de reguliere
weg een (plan)schadeclaim kan worden ingediend via de gemeente. De gemeente kan
gehonoreerde claims weer verhalen bij Defensie. Is dit in lijn met wat EZK/windprojecten ook
doen?
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker
…………………………………………………….
Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 | 2511 CB | Den Haag | Kamer A-21
Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag | The Netherlands
…………………………………………………….
M 
E @mindef.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
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liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.



Van: )
Aan: @rijksoverheid.nl"
Onderwerp: update radar Herwijnen
Datum: maandag 12 oktober 2020 10:24:00

Hoi ,

Voor Radar Herwijnen zijn dit weekend ineens nog veel zienswijzen binnengekomen (>170). De
terinzagelegging loopt nog t/m vandaag dus de teller kan nog verder oplopen.
Vanuit inspraakbureau kreeg ik bericht dat ze verwachten uiterlijk woensdag (eind van de dag)
een update te kunnen versturen met alle binnengekomen zienswijzen t/m 12 oktober. Die zal ik
dan donderdagochtend doorsturen

Daarna kunnen er nog zienswijzen per post binnenkomen (komt niet vaak voor). Als deze een
datumstempel hebben van 12 oktober of eerder worden deze ook nog meegenomen.

Groet, 

Met vriendelijke groet,

........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bureau Energieprojecten
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
M +   
@  @rvo.nl
W www.bureau-energieprojecten.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
........................................................................
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Van:
Aan:
Onderwerp: website
Datum: dinsdag 13 oktober 2020 09:21:33

Hoi 
Omdat gisteren de laatste dag was van de terinzagelegging van voorontwerp is de website van
Bureau Energieprojecten is bijgewerkt.
Kijk even of je daar nog iets op wilt aanpassen. https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-
energieprojecten/lopende-projecten/overige-projecten/radarstation-herwijnen
Vanwege cursus ben ik vrij slecht bereikbaar, je opmerkingen zal ik dan aan het eind van de dag
(laten) aanpassen op de website.

Groet 

Met vriendelijke groet,

........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bureau Energieprojecten
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
M   
@ @rvo.nl
W www.bureau-energieprojecten.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
........................................................................
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Van:
Aan:
Onderwerp: Binnengekomen reacties radar Herwijnen
Datum: vrijdag 16 oktober 2020 17:32:15
Bijlagen: .doc

.doc
.doc

 

Ik heb net gesproken met het inspraakpunt over de binnengekomen reacties. Over 8 reacties
die niet in reactiebundel zijn opgenomen:

Er was een inspraakformulier van  binnengekomen als test, deze is eruit gehaald
Twee hebben lege velden, waarbij met overeenkomende contactgegevens een nieuwe
zienswijze is ingediend. Van deze indieners is nu alleen het ingevulde reactieformulier
opgenomen, lege formulier is verwijderd.
Twee hebben lege velden, waarbij met overeenkomende contactgegevens geen nieuwe
zienswijze is ingediend. Deze 2 mensen krijgen vandaag een mail waarin de mogelijk
wordt gegeven om t/m 23 okt hun reactie aan te vullen
Van reactie 17 zijn verschillende varianten met allemaal dezelfde tekst binnengekomen.
Zo hebben sommige indieners deze tekst alleen in het laatste vak staan en bij de overige
velden ‘zie antwoord vraag 4’. Sommigen hebben in elk tekstvak hetzelfde stuk tekst
geplaatst. Bijgevoegd zijn drie varianten van deze reactie 17 ( ).
Ons voorstel is om daar 1 variant van mee te nemen aangezien de inhoud hetzelfde is.
Het ontdubbelen gebeurt op inhoud.

Is dat akkoord of willen jullie nog verschillende versies met dezelfde tekst van
reactie 17 terugzien in de bundel?

Kunnen we maandagochtend even bellen hierover? Met wie kan ik het beste contact opnemen?

Ter info, ik ben van 20 t/m 23 okt beperkt bereikbaar vanwege herfstvakantie.

Alvast fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bureau Energieprojecten
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
M   
@ @rvo.nl
W www.bureau-energieprojecten.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
........................................................................
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Van:
Aan:
Onderwerp: registratieoverzicht
Datum: maandag 19 oktober 2020 16:09:31
Bijlagen: Registratieoverzicht VOIP 14-10.xlsx

Met vriendelijke groet,

........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bureau Energieprojecten
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
M   
@ @rvo.nl
W www.bureau-energieprojecten.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
........................................................................
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zienswijzen

		regnr		Definitief nummer		datum brief		ontvangen op		datum poststempel		manier van inspreken		_Organisatie		KenmerkBrief		Naam		_Adres		_Postcode		_Plaats		_Land		Telefoon		Email		datum-bevestiging		(Mede) namens organisatie		(Mede) namens		(Mede) namens adres		(Mede) namens plaats		(Mede) namens tel-mail		Aanhefnaam		Aanhefbrief		Opmerking		Projectnaam

		VOIP-0002		0002		11-9-2020		11-9-2020								betty1955overheul@gmail.com		B. Overheul		Seringenhof 6		4171 BN		HERWIJNEN		Nederland		06-23757371		betty1955overheul@gmail.com						G. Couwenberg M. Bosch								Mevrouw B. Overheul		Geachte mevrouw Overheul				Radar Herwijnen

		VOIP-0003		0003		9-9-2020		9-9-2020								Radar-2020-vs1		A. van Zandwijk		Zeek 4		4174 LH		HELLOUW		Nederland		06-55725248		zandhof@gmail.com						Cora Grootjen Luc van Zandwijk Jule van Zandwijk								De heer A. van Zandwijk		Geachte heer Van Zandwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0004		0004		7-9-2020		7-9-2020										J.L. van der Weerd		Molenkamp 5		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland		06-46745829		jvgeffen271@hotmail.com						Hr van der weerd								Mevrouw J.L. van der Weerd		Geachte mevrouw Van der Weerd				Radar Herwijnen

		VOIP-0005		0005		17-9-2020		17-9-2020						Hoeve Boveneind				W.F. de Bruijn		Zandsteeg 3		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-50508658		info@hoeveboveneind.nl														De heer W.F. de Bruijn		Geachte heer De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0006		0006		17-9-2020		17-9-2020										J. Kiep		Nieuwe Steeg 73		4171 CT		HERWIJNEN		Nederland		06-42729248		jeaki@hotmail.com														Mevrouw J. Kiep		Geachte mevrouw Kiep				Radar Herwijnen

		VOIP-0007		0007		17-9-2020		17-9-2020										A.M. van der Wijden		Meerenburg 16		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland		06-46486164		annevdwijden@gmail.com						de heer D.K. van Alphen								De heer en mevrouw A.M. van der Wijden		Geachte heer en mevrouw Van der Wijden				Radar Herwijnen

		VOIP-0008		0008		17-9-2020		17-9-2020										A.M.C. van Zandwijk		Nieuwe Steeg 56 a		4171 LG		HERWIJNEN		Nederland		06-31261965		anitavanzandwijk@hotmail.com														Mevrouw A.M.C. van Zandwijk		Geachte mevrouw Van Zandwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0009		0009		20-9-2020		20-9-2020										J.N. Vroegop		Spijkse Kweldijk 3		4161 BP		HEUKELUM		Nederland		06-53341325		hans.vroegop60@gmail.com														De heer J.N. Vroegop		Geachte heer Vroegop				Radar Herwijnen

		VOIP-0010		0010		20-9-2020		20-9-2020										D. Kuiper		Jacob de Jonghstraat 19		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-50208086		dennis@vanekerenkuiper.nl						mijn ouders								De heer D. Kuiper		Geachte heer Kuiper				Radar Herwijnen

		VOIP-0011		0011		1-10-2020		1-10-2020										A.A. Sleeuwenhoek		Boutlaan 60		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-42835769		aasleeuwenhoek@hotmail.com														De heer A.A. Sleeuwenhoek		Geachte heer Sleeuwenhoek				Radar Herwijnen

		VOIP-0012		0012		3-10-2020		3-10-2020										J. Kroeze		Parallelweg 38		4171 AG		HERWIJNEN		Nederland				john2602@hotmail.com														De heer J. Kroeze		Geachte heer Kroeze				Radar Herwijnen

		VOIP-0013		0013		21-9-2020		3-10-2020										P.J. Kuiper		Pieterswaard 3		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		06-46863169		pietkuiper@hotmail.com						J. Kuiper van der Griessen								De heer P.J. Kuiper		Geachte heer Kuiper				Radar Herwijnen

		VOIP-0014		0014		7-10-2020		7-10-2020										M.G. Weikamp		De Baronie 18		4151 CS		ACQUOY		Nederland		06-44254492		martinweikamp@xs4all.nl														De heer M.G. Weikamp		Geachte heer Weikamp				Radar Herwijnen

		VOIP-0015		0015		10-10-2020		10-10-2020						Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe				P. van Kuilenburg		Fauststraat 32		4181 DH		WAARDENBURG		Nederland		06-22124135		p.kuilenburg1@kpnplanet.nl														Mevrouw P. van Kuilenburg		Geachte mevrouw Van Kuilenburg				Radar Herwijnen

		VOIP-0016		0016		10-10-2020		10-10-2020										W. Vonk		Kromme Akkers 17		4171 BM		HERWIJNEN		Nederland		06-50501207		jeaninevonk@gmail.com						J.W. Vonk-van Meteren								De heer W. Vonk		Geachte heer Vonk				Radar Herwijnen

		VOIP-0017		0017		10-10-2020		10-10-2020										R.S. van Helden		Waaldijk 28 a		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-51901331		rebecca@vanhelden.nu														Mevrouw R.S. van Helden		Geachte mevrouw Van Helden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-1				10-10-2020		10-10-2020										D. van Klaveren		Waaldijk 55		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland				d.van.klaveren@hccnet.nl														De heer D. van Klaveren		Geachte heer Van Klaveren				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-2				10-10-2020		10-10-2020										J. van der Vies		Achterweg 80		4171 BD		HERWIJNEN		Nederland				judithvandervies@hetnet.nl														Mevrouw J. van der Vies		Geachte mevrouw Van der Vies				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-3				10-10-2020		10-10-2020										M.J. van der Vies		Achterweg 80		4171 BD		HERWIJNEN		Nederland		06-39560876		marijevandervies@live.nl														Mevrouw M.J. van der Vies		Geachte mevrouw Van der Vies				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-4				10-10-2020		10-10-2020										C.D. Boogert		Rij- en Uitweg 16		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland				caroliendebaat@gmail.com														Mevrouw C.D. Boogert		Geachte mevrouw Boogert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-5				10-10-2020		10-10-2020										R.J.P. Michels		Rij- en Uitweg 12		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland				rjpbackus@gmail.com														De heer R.J.P. Michels		Geachte heer Michels				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-6				10-10-2020		10-10-2020										E. Erkel		Rij- en Uitweg 8		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-48578361		eric@erkel.nl														De heer E. Erkel		Geachte heer Erkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-7				10-10-2020		10-10-2020										J.W. Boogert		Rij- en Uitweg 16		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland				j_boogert@hotmail.com														De heer J.W. Boogert		Geachte heer Boogert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-8				10-10-2020		10-10-2020										J.W. Kerkhof -Vermeulen		Kolstraat 52		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland		0418-581281		coby.kerkhof@gmail.com														Mevrouw J.W. Kerkhof -Vermeulen		Geachte mevrouw Kerkhof -Vermeulen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-9				10-10-2020		10-10-2020										M.A.C. Metheuver		De Strobbel 28		4171 BS		HERWIJNEN		Nederland				metheuver@gmail.com														De heer M.A.C. Metheuver		Geachte heer Metheuver				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-10				10-10-2020		10-10-2020										W.J.A. Kerkhof		Kolstraat 52		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland		0418-581281		wjakerkhof40@gmail.com														De heer W.J.A. Kerkhof		Geachte heer Kerkhof				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-11				10-10-2020		10-10-2020										M.J. van Velzen-Kerkhof		Waaldijk 142		4171 CJ		HERWIJNEN		Nederland		0418-582357		mjvvelzen@solcon.nl														Mevrouw M.J. van Velzen-Kerkhof		Geachte mevrouw Van Velzen-Kerkhof				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-12				10-10-2020		10-10-2020								Geen Radartoren ikn Herwijnen		L. Groenewegen		Waaldijk 76		4171 CG		HERWIJNEN		Nederland		06-532060787		lydigroenewegen@gmail.com														Mevrouw L. Groenewegen		Geachte mevrouw Groenewegen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-13				10-10-2020		10-10-2020								Geen radar Herwijnen		R. Erkel		De Strobbel 28		4171 BS		HERWIJNEN		Nederland		06-82441442		rickerkel@outlook.com														De heer R. Erkel		Geachte heer Erkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-14				10-10-2020		10-10-2020										R. Vendeloo		Rij- en Uitweg 18		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-45230883		wiedels@hotmail.com														Mevrouw R. Vendeloo		Geachte mevrouw Vendeloo				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-15				10-10-2020		10-10-2020										W. Satter		Jacob de Jonghstraat 27		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-51370332		wsatter79@gmail.com														Mevrouw W. Satter		Geachte mevrouw Satter				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-16				10-10-2020		10-10-2020										L.A. van Eck		Molenkamp 15		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland				Lavaneck@upcmail.nl														Mevrouw L.A. van Eck		Geachte mevrouw Van Eck				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-17				10-10-2020		10-10-2020										S.C. Vos		Zandsteeg 12		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-46613820		Carinvos@live.nl														Mevrouw S.C. Vos		Geachte mevrouw Vos				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-18				10-10-2020		10-10-2020										N. de Bruijn		Jacob de Jonghstraat 9		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-83386955		neldebruijn1953@hotmail.com														Mevrouw N. de Bruijn		Geachte mevrouw De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-19				10-10-2020		10-10-2020										J. Blom		Meerenburg 32		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland				Annetteruitenburg@gmail.com														Mevrouw J. Blom		Geachte mevrouw Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-20				10-10-2020		10-10-2020										E.A.H. Kruse		Waaldijk 114		4171 CH		HERWIJNEN		Nederland		06-20100964		ellenkruse123@gmail.com														Mevrouw E.A.H. Kruse		Geachte mevrouw Kruse				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-21				10-10-2020		10-10-2020										B. Kruse		Waaldijk 114		4171 CH		HERWIJNEN		Nederland		06-12987504		valentijnbob@gmail.com														De heer B. Kruse		Geachte heer Kruse				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-22				10-10-2020		10-10-2020										Y. de De Graaff		Lindenlaan 13		4171 AC		HERWIJNEN		Nederland		06-10583805		info@liberarius.nl														Mevrouw Y. de De Graaff		Geachte mevrouw De De Graaff				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-23				10-10-2020		10-10-2020										T.P. Blom		Meerenburg 32		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland				Thomablom88@hotmail.com														De heer T.P. Blom		Geachte heer Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-24				10-10-2020		10-10-2020										K. van Velzen		Waaldijk 142		4171 CJ		HERWIJNEN		Nederland				koenvanvelzen95@gmail.com														De heer K. van Velzen		Geachte heer Van Velzen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-25				10-10-2020		10-10-2020										N. van Velzen		Waaldijk 142		4171 CJ		HERWIJNEN		Nederland				niekvvelzen@gmail.com														De heer N. van Velzen		Geachte heer Van Velzen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-26				10-10-2020		10-10-2020										L.M.D. Liefde		Molenkamp 7		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland				Ketsjie@hotmail.com														De heer L.M.D. Liefde		Geachte heer Liefde				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-27				10-10-2020		10-10-2020										M.T.H. Liefde		Molenkamp 7		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland				Ketsjie@hotmail.com														Mevrouw M.T.H. Liefde		Geachte mevrouw Liefde				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-28				10-10-2020		10-10-2020										R.M. de Graaff		Breede Kampen 54		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland		06-52543806		raj.ardine@planet.nl														Familie R.M. de Graaff		Geachte familie De Graaff				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-29				10-10-2020		10-10-2020										J.A. van Leersum		Waaldijk 20		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-51075596		a.vanleersum@outlook.com														Mevrouw J.A. van Leersum		Geachte mevrouw Van Leersum				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-30				10-10-2020		10-10-2020										M.J. van Zante		Seringenhof 15		4171 BN		HERWIJNEN		Nederland		0418-581133		mjvanzante@hotmail.com														De heer M.J. van Zante		Geachte heer Van Zante				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-31				10-10-2020		10-10-2020										S. de Joode		Meerenburg 8		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland				sannedejoode@hotmail.com														Mevrouw S. de Joode		Geachte mevrouw De Joode				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-32				10-10-2020		10-10-2020								Overheul4171		B. Overheul		Seringenhof 6		4171 BN		HERWIJNEN		Nederland		06-23757371		bettyoverheul@hotmail.com						Marga Bosch								Mevrouw B. Overheul		Geachte mevrouw Overheul				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-33				10-10-2020		10-10-2020										M.H. Dekker		Balderiklaan 12		4171 DH		HERWIJNEN		Nederland		06-13257502		mhdekker@hotmail.com														Mevrouw M.H. Dekker		Geachte mevrouw Dekker				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-34				10-10-2020		10-10-2020										N.T.A. Dekker		Balderiklaan 12		4171 DH		HERWIJNEN		Nederland		06-13257502		ntadekker@hotmail.com														De heer N.T.A. Dekker		Geachte heer Dekker				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-35				10-10-2020		10-10-2020										A.E. van Maaren		Breede Kampen 30		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland		06-30677107		bianca.v.m@kpnplanet.nl														Mevrouw A.E. van Maaren		Geachte mevrouw Van Maaren				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-36				10-10-2020		10-10-2020										F. Schwachofer		Jacob de Jonghstraat 5		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-14151964		fieke.schwachofer@gmail.comm														Mevrouw F. Schwachofer		Geachte mevrouw Schwachofer				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-37				10-10-2020		10-10-2020										A.A.M. De Bruin-Treffers		Breede Kampen 32		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland		06-39147548		Angeladbruin@gmail.com														Mevrouw A.A.M. De Bruin-Treffers		Geachte mevrouw De Bruin-Treffers				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-38				10-10-2020		10-10-2020										L.A. van Maaren		Breede Kampen 30		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland				Lenard.v.m@gmail.com														De heer en mevrouw L.A. van Maaren		Geachte heer en mevrouw Van Maaren				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-39				10-10-2020		10-10-2020										L.A. de De Bruin		Breede Kampen 32		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland		06-11116301		ladbruin@gmail.com														De heer L.A. de De Bruin		Geachte heer De De Bruin				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-40				11-10-2020		11-10-2020										G.J. Bijl		Sluimerskamp 9		4171 BR		HERWIJNEN		Nederland				jan.bijl@outlook.com														De heer G.J. Bijl		Geachte heer Bijl				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-41				11-10-2020		11-10-2020										G.E.P. de Bruijn		Wadensteinsesteeg 1		4171 LD		HERWIJNEN		Nederland				mtsdebruijn@kpnplanet.nl														Mevrouw G.E.P. de Bruijn		Geachte mevrouw De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-42				11-10-2020		11-10-2020										T. van Horssen		Waaldijk 48		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland				teusvh@hotmail.com						Kyra van Horssen 01-12-1999Nel van Horssen 19-11-1966								De heer T. van Horssen		Geachte heer Van Horssen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-43				11-10-2020		11-10-2020						Hoeve Boveneind				W.F. de Bruijn		Zandsteeg 3		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-50508655		info@hoeveboveneind.nl						A.f. de Bruijn E.de Bruijn L. van Zandwijk								De heer W.F. de Bruijn		Geachte heer De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-44				11-10-2020		11-10-2020								email		M. de Bruijn van Zandwijk		Zandsteeg 3		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-21443544		mariekedebruijn@kpnmail.nl														Mevrouw M. de Bruijn van Zandwijk		Geachte mevrouw De Bruijn van Zandwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-45				11-10-2020		11-10-2020										G.J. van Arkel		Zworrelstraat 60		4171 AK		HERWIJNEN		Nederland		06-51422779		info@gva-hoveniers.nl						Angela Damen								De heer G.J. van Arkel		Geachte heer Van Arkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-46				11-10-2020		11-10-2020										F.A. Bakels		Waaldijk 26		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland				annetbakels@gmail.com														Mevrouw F.A. Bakels		Geachte mevrouw Bakels				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-47				11-10-2020		11-10-2020										B.F.C. Plante Febure de Villeneuve		Zworrelstraat 69		4171 AH		HERWIJNEN		Nederland		0418-582299		l.erkelens@hotmail.com														Mevrouw B.F.C. Plante Febure de Villeneuve		Geachte mevrouw Plante Febure de Villeneuve				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-48				11-10-2020		11-10-2020										L. Erkelens		Zworrelstraat 69		4171 AH		HERWIJNEN		Nederland		0418-582299		l.erkelens@hotmail.com														De heer L. Erkelens		Geachte heer Erkelens				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-49				11-10-2020		11-10-2020								Defensie Rader Herwijnen		S.A. Hakkert - van Weelden		Wadensteinsesteeg 6		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland				arina_hakkert@live.nl														De heer of mevrouw S.A. Hakkert - van Weelden		Geachte heer of mevrouw Hakkert - van Weelden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-50				11-10-2020		11-10-2020								Defensie Rader Herwijnen		H. Hakkert		Wadensteinsesteeg 6		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland				herman@hakkertwonen.nl														De heer of mevrouw H. Hakkert		Geachte heer of mevrouw Hakkert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-51				11-10-2020		11-10-2020								Defensie Radar Herwijnen		T. De Bruijn - van Zee		Wadensteinsesteeg 6 a		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland				m.de.bruijn1@hetnet.nl														De heer of mevrouw T. De Bruijn - van Zee		Geachte heer of mevrouw De Bruijn - van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-52				11-10-2020		11-10-2020								Defensie Radar Herwijnen		M. De Bruijn		Wadensteinsesteeg 6 a		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland				m.de.bruijn1@hetnet.nl														De heer of mevrouw M. De Bruijn		Geachte heer of mevrouw De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-53				11-10-2020		11-10-2020										C.E. de Joode - van Dalen		Boutlaan 27		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-25393730		lisevandalen@hotmail.com														Mevrouw C.E. de Joode - van Dalen		Geachte mevrouw De Joode - van Dalen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-54				11-10-2020		11-10-2020										N.C.M. Tetteroo		Bloklandweg 14		4171 KA		HERWIJNEN		Nederland		06-53682542		blokje1@gmail.com														Mevrouw N.C.M. Tetteroo		Geachte mevrouw Tetteroo				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-55				11-10-2020		11-10-2020										M. de Joode		Boutlaan 27		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-10362699		markdejoode@hotmail.com														De heer M. de Joode		Geachte heer De Joode				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-56				11-10-2020		11-10-2020										E.D.H. Richter		Bloklandweg 14		4171 KA		HERWIJNEN		Nederland		06-53682542		info@x-treme4x4.com														De heer of mevrouw E.D.H. Richter		Geachte heer of mevrouw Richter				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-57				11-10-2020		11-10-2020										J.J.F.M.M. Wetzels		Waaldijk 72		4171 CG		HERWIJNEN		Nederland		06-31946943		joostwetzels@gmail.com														De heer J.J.F.M.M. Wetzels		Geachte heer Wetzels				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-58				11-10-2020		11-10-2020										J.F.H. Vos		Zandsteeg 12		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-36367595		hrmnvos@gmail.com														De heer J.F.H. Vos		Geachte heer Vos				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-59				11-10-2020		11-10-2020										T.P.L. Schreurs		Waaldijk 72		4171 CG		HERWIJNEN		Nederland		06-24721475		tamarawetzels1@gmail.com														Mevrouw T.P.L. Schreurs		Geachte mevrouw Schreurs				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-60				11-10-2020		11-10-2020										J.H.H. den Drijver		Waaldijk 30		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-22110053		jhhdendrijver@hotmail.com														Mevrouw J.H.H. den Drijver		Geachte mevrouw Den Drijver				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-61				11-10-2020		11-10-2020										H. van Arendonk		Waaldijk 32		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		0418-581270		hansvanarendonk@outlook.com						W.J. Macleane								Familie H. van Arendonk		Geachte familie Van Arendonk				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-62				11-10-2020		11-10-2020										W.J.C. Mus		Parallelweg 36		4171 AG		HERWIJNEN		Nederland		0418-582020		w.j.c.mus@hetnet.nl						G Mus/Klop								De heer W.J.C. Mus		Geachte heer Mus				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-63				11-10-2020		11-10-2020										L.J. van Helden		Waaldijk 28 a		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-57616292		Luuk@vanhelden.nu														De heer L.J. van Helden		Geachte heer Van Helden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-64				11-10-2020		11-10-2020										K.F. Duizer		Nieuwe Steeg 66		4171 KG		HERWIJNEN		Nederland		06-53812251		kduizer@gmail.com														Mevrouw K.F. Duizer		Geachte mevrouw Duizer				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-65				11-10-2020		11-10-2020										W. Overheul Blom		Boutlaan 31		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-52455024		wendy_wb3@hotmail.com														Familie W. Overheul Blom		Geachte familie Overheul Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-66				11-10-2020		11-10-2020										W. Blom		Achterweg 42		4171 BC		HERWIJNEN		Nederland		0418-582000		willemenannekeblom@hotmail.com														De heer en mevrouw W. Blom		Geachte heer en mevrouw Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-67				11-10-2020		11-10-2020										M. de Bruijn		Zandsteeg 3		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-21443544		mariekedebruijn@kpnmail.nl														Mevrouw M. de Bruijn		Geachte mevrouw De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-68				11-10-2020		11-10-2020										C. Oste		Achterweg 78		4171 BD		HERWIJNEN		Nederland		06-23296645		corineblom@hotmail.com						onze ouders en kinderen								De heer en mevrouw C. Oste		Geachte heer en mevrouw Oste				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-69				11-10-2020		11-10-2020										G. van Zomeren		Boutlaan 42		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland				vvherovina@hotmail.com														De heer G. van Zomeren		Geachte heer Van Zomeren				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-70				11-10-2020		11-10-2020										O.J.M. Kuyntjes-Oskam		Geerstraat 10		4171 AB		HERWIJNEN		Nederland		0418-581532		OrianneOS@hotmail.com														Mevrouw O.J.M. Kuyntjes-Oskam		Geachte mevrouw Kuyntjes-Oskam				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-71				11-10-2020		11-10-2020										G. Kuyntjes		Geerstraat 10		4171 AB		HERWIJNEN		Nederland		0418-581532		info@ha-ku.nl														De heer G. Kuyntjes		Geachte heer Kuyntjes				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-72				11-10-2020		11-10-2020										E.T.W. van Baalen		Mert 10		4171 LB		HERWIJNEN		Nederland		06-83032533		eline_van_eck@hotmail.com						L.C. van Baalen								Mevrouw E.T.W. van Baalen		Geachte mevrouw Van Baalen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-73				11-10-2020		11-10-2020										P.D. Kaldenberg		De Strobbel 5		4171 BS		HERWIJNEN		Nederland		06-51053685		Patrick@kaldenberg.nl						Noelle fikse								De heer P.D. Kaldenberg		Geachte heer Kaldenberg				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-74				11-10-2020		11-10-2020										G. Pippel		Zworrelstraat 68		4171 AK		HERWIJNEN		Nederland		06-53372428		g.pippel@planet.nl						Marijke de Joode								De heer G. Pippel		Geachte heer Pippel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-75				11-10-2020		11-10-2020										P. Kornet		Pieterswaard 9		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland				Pkslfsms@gmail.com														Mevrouw P. Kornet		Geachte mevrouw Kornet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-76				11-10-2020		11-10-2020										M.C.W. van Helden		Waaldijk 28 a		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland				marc@vanhelden.nu														De heer M.C.W. van Helden		Geachte heer Van Helden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-77				11-10-2020		11-10-2020										A.M. van Leijen-Brink		Bommelweg 2		4171 BK		HERWIJNEN		Nederland		06-23555142		dinekevanleijen@velzartmail.nl														Mevrouw A.M. van Leijen-Brink		Geachte mevrouw Van Leijen-Brink				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-78				11-10-2020		11-10-2020										W. Bambacht		Boutlaan 11		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-28377250		williambambacht@hotmail.com														De heer W. Bambacht		Geachte heer Bambacht				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-79				11-10-2020		11-10-2020										E.F. Duizer		Nieuwe Steeg 66		4171 KG		HERWIJNEN		Nederland		06-82241088		edwinduizer@icloud.com														De heer E.F. Duizer		Geachte heer Duizer				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-80				11-10-2020		11-10-2020										P.J. Hobo-van Cronenberg		Meerenburg 44		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland		06-38911415		pjhobo@gmail.com						T.C.H. Hobo								De heer en mevrouw P.J. Hobo-van Cronenberg		Geachte heer en mevrouw Hobo-van Cronenberg				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-81				11-10-2020		11-10-2020										J.P. van Vark		Kolstraat 66		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland				jvvark@gmail.com														Mevrouw J.P. van Vark		Geachte mevrouw Van Vark				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-82				11-10-2020		11-10-2020										E. van der Meijden		Korshof 12		4171 BJ		HERWIJNEN		Nederland		06-22072491		e.vandermeijdenent@gmail.com														Mevrouw E. van der Meijden		Geachte mevrouw Van der Meijden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-83				11-10-2020		11-10-2020								radar		G.A. van der Meijden		Korshof 12		4171 BJ		HERWIJNEN		Nederland		06-20036797		gerard@atg-av.nl														De heer G.A. van der Meijden		Geachte heer Van der Meijden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-84				11-10-2020		11-10-2020										C.G. Hobo		Waaldijk 199 a		4171 CD		HERWIJNEN		Nederland		06-22492303		gertenhelga@gmail.com						H.Hobo-Sonnema								De heer C.G. Hobo		Geachte heer Hobo				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-85				11-10-2020		11-10-2020										M.C.M. Hobo		Waaldijk 199 a		4171 CD		HERWIJNEN		Nederland				mcm-melanie@hotmail.com														Mevrouw M.C.M. Hobo		Geachte mevrouw Hobo				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-86				11-10-2020		11-10-2020						Mts. A.Bok en J.K. Bok-van Arkel		Radar2020		A. Bok-van Arkel		Rij- en Uitweg 14		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-51878575		a.bok@hetnet.nl														De heer en mevrouw A. Bok-van Arkel		Geachte heer en mevrouw Bok-van Arkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-87				11-10-2020		11-10-2020										A.W.C. van Van der Wal		Waaldijk 22 a		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-13243443		robertvanlomwel@icloud.com														De heer A.W.C. van Van der Wal		Geachte heer Van Van der Wal				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-88				11-10-2020		11-10-2020										G.J.J. van Zante		Zworrelstraat 63		4171 AH		HERWIJNEN		Nederland		0418-582987		rvzante@live.nl														Mevrouw G.J.J. van Zante		Geachte mevrouw Van Zante				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-89				11-10-2020		11-10-2020										A.G. van Zante		Zworrelstraat 63		4171 AH		HERWIJNEN		Nederland		0418-582987		rvzante@live.nl														De heer A.G. van Zante		Geachte heer Van Zante				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-90				11-10-2020		11-10-2020										A.N.N.E.K.E. Duizer		Nieuwe Steeg 66		4171 KG		HERWIJNEN		Nederland		06-83189732		anduizer@gmail.com														Mevrouw A.N.N.E.K.E. Duizer		Geachte mevrouw Duizer				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-91				11-10-2020		11-10-2020										S. Hakkert - van Leeuwen		Molenstraat 8		4171 CP		HERWIJNEN		Nederland		0418-581005		sannevanleeuwen1@hotmail.com														Mevrouw S. Hakkert - van Leeuwen		Geachte mevrouw Hakkert - van Leeuwen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-92				11-10-2020		11-10-2020										J.O.B. van Vliet		Kolstraat 58		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland				jmvanvliet2000@gmail.com														Mevrouw J.O.B. van Vliet		Geachte mevrouw Van Vliet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-93				11-10-2020		11-10-2020										J.C. van Vliet		Kolstraat 58		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland				jcvanvliet@hotmail.com														De heer J.C. van Vliet		Geachte heer Van Vliet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-94				11-10-2020		11-10-2020										K. van Zee		Waaldijk 34		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-53395341		koert.van.zee@gmail.com						G. van Zee-Aanen								De heer K. van Zee		Geachte heer Van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-95				11-10-2020		11-10-2020										E.M. van Vliet		Kolstraat 58		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland				ellyanvliet67@hotmail.com														Mevrouw E.M. van Vliet		Geachte mevrouw Van Vliet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-96				11-10-2020		11-10-2020										P. de Fockert		Nieuwe Steeg 73		4171 CT		HERWIJNEN		Nederland		06-53394401		pdefockert@sligro.nl														De heer P. de Fockert		Geachte heer De Fockert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-97				11-10-2020		11-10-2020										J.W. Lievaart - van Vliet		Kolfflaan 6		4171 DC		HERWIJNEN		Nederland				joanne.vanvliet@hotmail.com														Mevrouw J.W. Lievaart - van Vliet		Geachte mevrouw Lievaart - van Vliet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-98				11-10-2020		11-10-2020										M.H.A. Lievaart		Kolfflaan 6		4171 DC		HERWIJNEN		Nederland				maartenlievaart@hotmail.com														De heer M.H.A. Lievaart		Geachte heer Lievaart				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-99				11-10-2020		11-10-2020										W. de Fockert		Nieuwe Steeg 61		4171 CT		HERWIJNEN		Nederland		06-22511809		wesleydefockert@hotmail.com														De heer W. de Fockert		Geachte heer De Fockert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-100				11-10-2020		11-10-2020										R. van Leijen		Bommelweg 2		4171 BK		HERWIJNEN		Nederland		06-53825694		robvanleijen@velzartmail.nl														De heer R. van Leijen		Geachte heer Van Leijen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-101				11-10-2020		11-10-2020										M.L. de Fockert		Nieuwe Steeg 73		4171 CT		HERWIJNEN		Nederland		06-22282454		mii-merle@hotmail.com														Mevrouw M.L. de Fockert		Geachte mevrouw De Fockert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-102				11-10-2020		11-10-2020										F.W. van Zee		Waaldijk 34		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-13461989		wilfred.van.zee@gmail.com														De heer F.W. van Zee		Geachte heer Van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-103				11-10-2020		11-10-2020										P. Kornet		Geerstraat 40		4171 AB		HERWIJNEN		Nederland		0418-582023		Kornet40@live.nl														De heer P. Kornet		Geachte heer Kornet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-104				11-10-2020		11-10-2020										A.M. Blom		Geerstraat 40		4171 AB		HERWIJNEN		Nederland		0418-582021		kornet40@live.nl														Mevrouw A.M. Blom		Geachte mevrouw Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-105				11-10-2020		11-10-2020						Firma de Man				M.A.R.J.A. de Man		Nieuwe Steeg 81		4171 KG		HERWIJNEN		Nederland		06-31064277		marjademan@hotmail.com						C.J.C. de Man								Mevrouw M.A.R.J.A. de Man		Geachte mevrouw De Man				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-106				11-10-2020		11-10-2020										P.C. Vredenduin		Waaldijk 24		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-33717392		pvredenduin@hotmail.com														Mevrouw P.C. Vredenduin		Geachte mevrouw Vredenduin				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-107				11-10-2020		11-10-2020										M.C. Bok		Pieterswaard 18		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		0418-581195		claudiabok@gmail.com														Mevrouw M.C. Bok		Geachte mevrouw Bok				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-108				11-10-2020		11-10-2020										M.R. Kooi		Waaldijk 150		4171 CJ		HERWIJNEN		Nederland				m.kooi@live.nl														De heer M.R. Kooi		Geachte heer Kooi				Radar Herwijnen

		VOIP-0018		0018		10-10-2020		10-10-2020										G.J. van Klaveren-Hessel		Waaldijk 55		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland		06-10379497		gjhessel@hccnet.nl														Mevrouw G.J. van Klaveren-Hessel		Geachte mevrouw Van Klaveren-Hessel				Radar Herwijnen

		VOIP-0019		0019		10-10-2020		10-10-2020						Aannemersbedrijf H Koudijs				J. Koudijs		Rij- en Uitweg 22		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-54940610		info@hanskoudijs.nl						IH Koudijs-van Helden								De heer J. Koudijs		Geachte heer Koudijs				Radar Herwijnen

		VOIP-0020		0020		10-10-2020		10-10-2020										E.W. Erkel		Rij- en Uitweg 8		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-20674900		esther@erkel.nl														Mevrouw E.W. Erkel		Geachte mevrouw Erkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0021		0021		10-10-2020		10-10-2020										A.E.M. Michels		Rij- en Uitweg 12		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-22339780		aemmichels@gmail.com														Mevrouw A.E.M. Michels		Geachte mevrouw Michels				Radar Herwijnen

		VOIP-0022		0022		10-10-2020		10-10-2020										I. van Ooijen		De Strobbel 28		4171 BS		HERWIJNEN		Nederland				ingrid.vanooijen@hotmail.com														Mevrouw I. van Ooijen		Geachte mevrouw Van Ooijen				Radar Herwijnen

		VOIP-0023		0023		10-10-2020		10-10-2020						Melkveebedrijf		Geen radar Herwijnen		J.M. van Maaren		Mert 7		4171 LB		HERWIJNEN		Nederland		06-40601788		j.van.maaren2@kpnplanet.nl						Gerda van Maaren								De heer J.M. van Maaren		Geachte heer Van Maaren				Radar Herwijnen

		VOIP-0024		0024		10-10-2020		10-10-2020										B.J. van Weelden		Jacob de Jonghstraat 1		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-55798667		vanweeldenbjorn@gmail.com						D. Hopkoper								De heer B.J. van Weelden		Geachte heer Van Weelden				Radar Herwijnen

		VOIP-0024-1				10-10-2020		10-10-2020										E. Couwenberg		Kolfflaan 12		4171 DC		HERWIJNEN		Nederland				couwest@hotmail.com														Mevrouw E. Couwenberg		Geachte mevrouw Couwenberg				Radar Herwijnen

		VOIP-0025		0025		10-10-2020		10-10-2020										A. Ruitenburg		Kolstraat 32		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland		0418-582439		alexruitenburg@live.nl														De heer A. Ruitenburg		Geachte heer Ruitenburg				Radar Herwijnen

		VOIP-0025-1				10-10-2020		10-10-2020										M.H. Ruitenburg-Verveer		Kolstraat 32		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland		0418-582439		marleen_ruitenburg@live.nl														Mevrouw M.H. Ruitenburg-Verveer		Geachte mevrouw Ruitenburg-Verveer				Radar Herwijnen

		VOIP-0026		0026		10-10-2020		10-10-2020										P.M.C. Muilwijk		Jacob de Jongh straat 5		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-24812153		patric.muilwijk@gmail.com														De heer P.M.C. Muilwijk		Geachte heer Muilwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0027		0027		10-10-2020		10-10-2020										L.C. Kerkhoven-Slingerland		Wadensteinsesteeg 2		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland		06-13625839		lenykerkhoven@hotmail.com														Mevrouw L.C. Kerkhoven-Slingerland		Geachte mevrouw Kerkhoven-Slingerland				Radar Herwijnen

		VOIP-0027-1				10-10-2020		10-10-2020										W.M.H. Slingerland		Wadensteinsesteeg 2		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland		06-30026266		w.slingerland@live.nl														De heer W.M.H. Slingerland		Geachte heer Slingerland				Radar Herwijnen

		VOIP-0028		0028		10-10-2020		10-10-2020										J.E. Rijkse		Jacob de Jonghstraat 6		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland				je.rijkse@concepts.nl														De heer J.E. Rijkse		Geachte heer Rijkse				Radar Herwijnen

		VOIP-0029		0029		10-10-2020		10-10-2020										R.H. Siebring		Jacob de Jonghstraat 23		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-44852092		rene.siebring@itmagine.nl														De heer R.H. Siebring		Geachte heer Siebring				Radar Herwijnen

		VOIP-0030		0030		10-10-2020		10-10-2020										J.L. van der Weerd		Molenkamp 5		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland		06-46745829		jvgeffen271@hotmail.com						P.j van der weerd								De heer of mevrouw J.L. van der Weerd		Geachte heer of mevrouw Van der Weerd				Radar Herwijnen

		VOIP-0031		0031		10-10-2020		10-10-2020										K.E. Siebring-Klein		Jacob de Jonghstraat 23		4171BX		HERWIJNEN		Nederland				karen.siebring@itmagine.nl														Mevrouw K.E. Siebring-Klein		Geachte mevrouw Siebring-Klein				Radar Herwijnen

		VOIP-0032		0032		10-10-2020		10-10-2020										J.A. van Van Arendonk		Achterweg 103		4171 BB		HERWIJNEN		Nederland		06-51816447		j.avanarendonk@gmail.com														De heer J.A. van Van Arendonk		Geachte heer Van Van Arendonk				Radar Herwijnen

		VOIP-0033		0033		10-10-2020		10-10-2020						BV Nieuw Vredebest		Radar		C.C.C.M. van Iersel		Leuvense Kweldijk 17		4214 KV		VUREN		Nederland		06-12863783		karin@bv-vanwilligen.nl						D. van Willigen D.A. van Willigen BV Nieuw Vredebest								Mevrouw C.C.C.M. van Iersel		Geachte mevrouw Van Iersel				Radar Herwijnen

		VOIP-0034		0034		11-10-2020		11-10-2020										M. van Mourik-van Arkel		Sint Domusstraat 22		4301 CP		ZIERIKZEE		Nederland		0111-417159		familievanmourik5@gmail.com						Onze kinderen met opa's en oma's in Herwijnen								Mevrouw M. van Mourik-van Arkel		Geachte mevrouw Van Mourik-van Arkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0035		0035		11-10-2020		11-10-2020										B.N. van Thienen - de Bruijn		Boutlaan 7		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-50933359		Brendaenjeroen@hotmail.com						Jeroen van Thienen								Mevrouw B.N. van Thienen - de Bruijn		Geachte mevrouw Van Thienen - de Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0036		0036		11-10-2020		11-10-2020										J.H. Vroegh		Rozenstraat 3		4171 AD		HERWIJNEN		Nederland		06-46320565		jolanda@flexistence.nl														Mevrouw J.H. Vroegh		Geachte mevrouw Vroegh				Radar Herwijnen

		VOIP-0037		0037		11-10-2020		11-10-2020										J. v.d. Werf		Waaldijk 67		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland				jelvavanderwerf@outlook.com						O.G. Brouwer, echtgenoot van J. v.d. Werf								De heer en mevrouw J. v.d. Werf		Geachte heer en mevrouw V.d. Werf				Radar Herwijnen

		VOIP-0038		0038		11-10-2020		11-10-2020										G.L. Bras		Pieterswaard 1		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		06-50606732		govertbras@gmail.com														De heer en mevrouw G.L. Bras		Geachte heer en mevrouw Bras				Radar Herwijnen

		VOIP-0039		0039		11-10-2020		11-10-2020						Firma C.A. van Baalen				C.A. van Baalen		Mert 12		4171 LB		HERWIJNEN		Nederland		06-20517534		keesvanbaalen@kpnmail.nl						C.A. van Baalen jr.								De heer of mevrouw C.A. van Baalen		Geachte heer of mevrouw Van Baalen				Radar Herwijnen

		VOIP-0040		0040		11-10-2020		11-10-2020										A.R. Charlesworth		Waaldijk 18		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland				reeves@vleugelslag.com														De heer A.R. Charlesworth		Geachte heer Charlesworth				Radar Herwijnen

		VOIP-0041		0041		11-10-2020		11-10-2020										L.M. Bos		Pieterswaard 2		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		0418-582444		louisembos@hotmail.com														Mevrouw L.M. Bos		Geachte mevrouw Bos				Radar Herwijnen

		VOIP-0042		0042		11-10-2020		11-10-2020										A.L. van Kervel		Onderweg 5		4171 BL		HERWIJNEN		Nederland		06-22627718		N-louise@hotmail.com						De heer R. Lenselink Mw. N. Lenselink De heer J. Lenselink Mw. B. Lenselink								Mevrouw A.L. van Kervel		Geachte mevrouw Van Kervel				Radar Herwijnen

		VOIP-0043		0043		11-10-2020		11-10-2020										S.C.G. Bos		Pieterswaard 2		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		06-51429460		scgbos@planet.nl														De heer S.C.G. Bos		Geachte heer Bos				Radar Herwijnen

		VOIP-0044		0044		11-10-2020		11-10-2020										G.W. van Van Arendonk		Achterweg 103		4171 BB		HERWIJNEN		Nederland		0418-582497		Gonnyva@hotmail.com														Mevrouw G.W. van Van Arendonk		Geachte mevrouw Van Van Arendonk				Radar Herwijnen

		VOIP-0045		0045		11-10-2020		11-10-2020										C. Oudijk		Waaldijk 26		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-28139877		stokhofoudyk@yahoo.co.uk														Mevrouw C. Oudijk		Geachte mevrouw Oudijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0046		0046		11-10-2020		11-10-2020										J.N. Vroegop		Spijkse Kweldijk 3		4161 BP		HEUKELUM		Nederland				hans.vroegop60@gmail.com						K.P. Vroegop-Wondergem (Less E-stress)								Familie J.N. Vroegop		Geachte familie Vroegop				Radar Herwijnen

		VOIP-0047		0047		11-10-2020		11-10-2020										W.A. van den Anker		Meidoornlaan 20		4171 AP		HERWIJNEN		Nederland		06-11407409		rosmonique@hotmail.com														De heer W.A. van den Anker		Geachte heer Van den Anker				Radar Herwijnen

		VOIP-0048		0048		11-10-2020		11-10-2020						Van Arendonk Makelaardij				J.D. van Arendonk RMT		Waaldijk 30		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		0418-584258		info@vanarendonkmakelaardij.nl														De heer J.D. van Arendonk RMT		Geachte heer Van Arendonk RMT				Radar Herwijnen

		VOIP-0049		0049		11-10-2020		11-10-2020						Agr. Bedrijf Firma van Zee				G.C. van Zee		Graaf Reinaldweg 3		4171 LC		HERWIJNEN		Nederland		0418-582246		zeedonk@hetnet.nl						medefirmanten D. van Zee en H.F. van Noord-van Zee								De heer G.C. van Zee		Geachte heer Van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0050		0050		11-10-2020		11-10-2020										M.W. de Joode		Meerenburg 8		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland		06-12968877		mdejoode@solcon.nl														De heer M.W. de Joode		Geachte heer De Joode				Radar Herwijnen

		VOIP-0051		0051		11-10-2020		11-10-2020										R.S. van der Horst		Waaldijk 53		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland		0418-581872		rsvdhorst@gmail.com														De heer R.S. van der Horst		Geachte heer Van der Horst				Radar Herwijnen

		VOIP-0052		0052		11-10-2020		11-10-2020										E.H. Verbeek		Waaldijk 73		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland				erikverbeek@europe.com														De heer E.H. Verbeek		Geachte heer Verbeek				Radar Herwijnen

		VOIP-0053		0053		11-10-2020		11-10-2020										F. Temminck		Leerdamseweg 9		4147 BL		ASPEREN		Nederland		0345-616577		fred.temminck@gmail.com														De heer F. Temminck		Geachte heer Temminck				Radar Herwijnen

		VOIP-0054		0054		11-10-2020		11-10-2020										E. van Dusseldorp		Sluimerskamp 5		4171 BR		HERWIJNEN		Nederland		06-57333393		evelinerijkse@gmail.com						Mijn echtgenoot, E.P. van Dusseldorp								Mevrouw E. van Dusseldorp		Geachte mevrouw Van Dusseldorp				Radar Herwijnen

		VOIP-0055		0055		11-10-2020		11-10-2020										J.T. Swoboda		Waaldijk 128		4171 CH		HERWIJNEN		Nederland				h.swoboda@outlook.com						C R van Vredendaal								De heer J.T. Swoboda		Geachte heer Swoboda				Radar Herwijnen

		VOIP-0056		0056		11-10-2020		11-10-2020								Radar Herwijnen		H. van Alphen		Kromme Akkers 4		4171 BM		HERWIJNEN		Nederland		06-83941838		vavz@kpnmail.nl														De heer H. van Alphen		Geachte heer Van Alphen				Radar Herwijnen

		VOIP-0057		0057		11-10-2020		11-10-2020								Radar		M. van Alphen-van Zee		Kromme Akkers 4		4171 BM		HERWIJNEN		Nederland		0418-582347		alpzee@gmail.nl														Mevrouw M. van Alphen-van Zee		Geachte mevrouw Van Alphen-van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0058		0058		11-10-2020		11-10-2020										S.P.M. Stokhof de Jong		Waaldijk 26		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-28139877		stefstokhofdejong@gmail.com														De heer S.P.M. Stokhof de Jong		Geachte heer Stokhof de Jong				Radar Herwijnen

		VOIP-0059		0059		11-10-2020		11-10-2020										M.K. Muilwijk		Rembrandtstraat 60		3372 XN		HARDINXVELD GIESSENDAM		Nederland				mmariomuilwijk@gmail.com														De heer M.K. Muilwijk		Geachte heer Muilwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0060		0060		11-10-2020		11-10-2020										M.A. van der Wal		Waaldijk 22		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-12452900		wallietax@me.com														Mevrouw M.A. van der Wal		Geachte mevrouw Van der Wal				Radar Herwijnen

		VOIP-0061		0061		11-10-2020		11-10-2020								Radar Herwijnen		F.R.A.N.C.I.S.K.A. van Arkel		Zworrelstraat 56		4171 AK		HERWIJNEN		Nederland		0418-581035		jfverboom@gmail.com														Mevrouw F.R.A.N.C.I.S.K.A. van Arkel		Geachte mevrouw Van Arkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0062		0062		11-10-2020		11-10-2020										H.P. de Groot		Achterweg 96		4171 BD		HERWIJNEN		Nederland		06-25504591		rikdegroot@planet.nl						mw E.A. Vlasblom								De heer H.P. de Groot		Geachte heer De Groot				Radar Herwijnen

		VOIP-0063		0063		11-10-2020		11-10-2020										J. Hakkert		Molenstraat 8		4171 CP		HERWIJNEN		Nederland		0418-581005		johanhakkert@hotmail.com														De heer J. Hakkert		Geachte heer Hakkert				Radar Herwijnen

		VOIP-0064		0064		11-10-2020		11-10-2020										M. Oudshoorn		Parallelweg 40		4171 AG		HERWIJNEN		Nederland		06-51978840		michael.bianca@hotmail.nl														De heer M. Oudshoorn		Geachte heer Oudshoorn				Radar Herwijnen

		VOIP-0064-1				11-10-2020		11-10-2020										B. Kornet		Parallelweg 40		4171 AG		HERWIJNEN		Nederland		0418-582023		michael.bianca@kpnmail.nl														Mevrouw B. Kornet		Geachte mevrouw Kornet				Radar Herwijnen

		VOIP-0065		0065		11-10-2020		11-10-2020										S.D. van Maaren		Zeek 18		4174 LH		HELLOUW		Nederland		06-30018893		henrivanmaaren@icloud.com														Mevrouw S.D. van Maaren		Geachte mevrouw Van Maaren				Radar Herwijnen

		VOIP-0066		0066		12-10-2020		12-10-2020						Sander den boesterd en marjolein den boesterd				M.C. den Boesterd		Achterweg 27		4171 BA		HERWIJNEN		Nederland		06-23072841		sanderdenboesterd@hotmail.com						S. den Boesterd								De heer en mevrouw M.C. den Boesterd		Geachte heer en mevrouw Den Boesterd				Radar Herwijnen

		VOIP-0067		0067		12-10-2020		12-10-2020						Gemeente Zaltbommel, College van Burgemeester en Wethouders				A.D. Sybesma		Hogeweg 11		5301 LB		ZALTBOMMEL		Nederland		06-29425262		adsybesma@zaltbommel.nl														De heer A.D. Sybesma		Geachte heer Sybesma				Radar Herwijnen







Van:
Aan:
Onderwerp: RE: reacties radar Herwijnen
Datum: dinsdag 27 oktober 2020 12:00:10

Wat ik nog niet erbij heb vermeld: er komen nog 2 reacties aan, deze wachten op bevestiging
(telefonisch ingediende reacties zijn per e-mail voorgelegd ook indieners voor bevestiging).
Groet, 

Van:   
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 11:53
Aan:  @rijksoverheid.nl>;  @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: reacties radar Herwijnen

Hoi  

Hierbij de link naar binnengekomen reacties t/m afgelopen vrijdag: https://we.tl/t-kljBw9hyCh

Groet, 

Met vriendelijke groet,

........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bureau Energieprojecten
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
M    
@ @rvo.nl
W www.bureau-energieprojecten.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
........................................................................
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https://we.tl/t-kljBw9hyCh
http://www.bureau-energieprojecten.nl/


Van:
Aan:
Onderwerp: reactiebundel radar Herwijnen
Datum: dinsdag 3 november 2020 10:21:34
Bijlagen: Reactiebundel Militair Radarstation Herwijnen_CM.pdf

Registratieoverzicht VOIP 3-11.xlsx

Hoi  

Bijgevoegd de concept reactiebundel. Ik zag dat er ipv reactie zienswijze staat. Dat moet in
ieder geval nog aangepast worden. Graag jullie aanvullende opmerkingen.
Na verwerking en akkoord van de reactiebundel zal er een geanonimiseerde versie van gemaakt
worden.

Let ook op de laatste reactie nr. 81, deze meneer had geen bezwaar tegen de komst van het
radarstation. Ook leuk als er zo’n reactie tussen zit.

Groet, 

Met vriendelijke groet,

........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bureau Energieprojecten
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
M   
@ @rvo.nl
W www.bureau-energieprojecten.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
........................................................................
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Inspraak- en reactiebundel 


Zienswijzen en reacties op Voorontwerp Rijksinpassingsplan 
‘MILITAIR RADARSTATION TE HERWIJNEN, GEMEENTE WEST 
BETUWE’  


Inspraakpunt Bureau Energieprojecten 
Postbus 142 
2270 AC  VOORBURG 
www.bureau-energieprojecten.nl 



http://www.bureau-energieprojecten.nl/
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Woord vooraf 


Van maandag 31 augustus 2020 tot en met maandag 12 oktober 2020 lag het Voorontwerp 
Rijksinpassingsplan ter inzage voor het project ‘Militair Radarstation te Herwijnen, gemeente West 
Betuwe’. Eenieder kon naar aanleiding van het Voorontwerp Rijksinpassingsplan een zienswijze 
inbrengen. Overheden konden een zienswijze in de vorm van een reactie geven. 


Onderwerp 
De Staatssecretaris van Defensie maakt, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, bekend dat op de locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen, gemeente West Betuwe, een 
militair radarstation is beoogd dat het militair radarstation op de locatie Nieuw Milligen moet 
vervangen. 


Waar kon u de stukken inzien? 
Alle stukken stonden vanaf maandag 31 augustus 2020 tot en met maandag 12 oktober 2020 op  
www.defensie.nl/radarstations. In deze periode kon u de stukken ook op papier inzien tijdens 
openingstijden op het gemeentehuis van West-Betuwe, Kuipershof 2 in Geldermalsen. Wanneer u de 
documenten niet digitaal en ook niet op het gemeentehuis kon lezen, kon u via bovengenoemde 
website of telefoonnummer 034 855 31 98 contact opnemen.  


Informatieavonden  
Op woensdagavond 16 en op donderdagavond 17 september 2020 zijn twee 
informatiebijeenkomsten gehouden in het dorpshuis de Poort in Herwijnen. Vanwege de landelijke 
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) was aanmelding voor deze 
bijeenkomsten verplicht. Dit kon vanaf 31 augustus 2020 via www.defensie.nl/radarstations.  


Zienswijzen 
Op het Voorontwerp Rijksinpassingsplan zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 194 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 76 uniek) en 1 reactie van een overheid. De zienswijzen en reactie zijn 
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van 
www.bureau-energieprojecten.nl.  


Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reactie zijn geregistreerd. Aan de indieners is een 
ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 5 
kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende zienswijze-  of reactienummer worden 
opgezocht.  


Verdere procedure  
Alle reacties worden betrokken bij het Ontwerp Rijksinpassingsplan. We geven in een aparte reactie-
nota aan hoe met reacties op het Voorontwerp rekening is gehouden. De reactienota zal samen met 
het Ontwerp Rijksinpassingsplan (en ontwerpbesluiten) op dezelfde locatie ter inzage liggen als het 
Voorontwerp Rijksinpassingsplan. Ook zal de reactienota en het Ontwerp Rijksinpassingsplan via 
www.defensie.nl/radarstations beschikbaar zijn. Daarop kunt u op dezelfde manier reageren middels 
een zienswijze. Vervolgens zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden middels de publicatie van 
het definitieve Rijksinpassingsplan, de besluiten en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswij-
zen. Hiertegen kan beroep worden ingesteld. Dit kan alleen als u tegen het Ontwerp Rijksinpassings-
plan een zienswijze heeft ingediend. 
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen 


In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze of reactie 


opzoeken. De reactie is vanaf pagina 9 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 28. 


Zienswijzen en reactie op Voorontwerp Rijksinpassingsplan ‘Militair Radarstation te Herwijnen, 
gemeente West Betuwe’ 


Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
VOIP-0002 0002 
VOIP-0003 0003 
VOIP-0004 0004 
VOIP-0005 0005 
VOIP-0006 0006 
VOIP-0007 0007 
VOIP-0008 0008 
VOIP-0009 0009 
VOIP-0010 0010 
VOIP-0011 0011 
VOIP-0012 0012 
VOIP-0013 0013 
VOIP-0014 0014 
VOIP-0015 0015 
VOIP-0016 0016 
VOIP-0017 0017 (108 identiek) 
VOIP-0018 0018 
VOIP-0019 0019 
VOIP-0020 0020 
VOIP-0021 0021 
VOIP-0022 0022 
VOIP-0023 0023 
VOIP-0024 0024 (7 identiek) 
VOIP-0025 0025 (1 identiek) 
VOIP-0026 0026 
VOIP-0027 0027 (1 identiek) 
VOIP-0028 0028 
VOIP-0029 0029 
VOIP-0030 0030 
VOIP-0031 0031 
VOIP-0032 0032 
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VOIP-0033 0033 
VOIP-0034 0034 
VOIP-0035 0035 
VOIP-0036 0036 
VOIP-0037 0037 
VOIP-0038 0038 
VOIP-0039 0039 
VOIP-0040 0040 
VOIP-0041 0041 
VOIP-0042 0042 
VOIP-0043 0043 
VOIP-0044 0044 
VOIP-0045 0045 
VOIP-0046 0046 
VOIP-0047 0047 
VOIP-0048 0048 
VOIP-0049 0049 
VOIP-0050 0050 
VOIP-0051 0051 
VOIP-0052 0052 
VOIP-0053 0053 
VOIP-0054 0054 
VOIP-0055 0055 
VOIP-0056 0056 
VOIP-0057 0057 
VOIP-0058 0058 
VOIP-0059 0059 
VOIP-0060 0060 
VOIP-0061 0061 
VOIP-0062 0062 
VOIP-0063 0063 
VOIP-0064 0064 (1 identiek) 
VOIP-0065 0065 
VOIP-0066 0066 
VOIP-0067 R067 
VOIP-0068 0068 
VOIP-0069 0069 
VOIP-0073 0073 
VOIP-0074 0074 
VOIP-0075 0075 
VOIP-0076 0076 
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VOIP-0077 0077 
VOIP-0078 0078 
VOIP-0079 0079 
VOIP-0080 0080 
VOIP-0081 0081 
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen/reactie


Zienswijzen en reactie op Voorontwerp Rijksinpassingsplan ‘Militair Radarstation te Herwijnen, 


gemeente West Betuwe’ 


Zienswijze- of 
reactienummer 


Organisatie 


0019 Aannemersbedrijf H Koudijs, HERWIJNEN 
0049 Agr. Bedrijf Firma van Zee, HERWIJNEN 
0033 BV Nieuw Vredebest, VUREN 
0039 Firma C.A. van Baalen, HERWIJNEN 
0017-105 Firma de Man, HERWIJNEN 
R067 Gemeente Zaltbommel, College van Burgemeester en Wethouders, ZALTBOMMEL 
0005 Hoeve Boveneind, HERWIJNEN 
0015 Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe, WAARDENBURG 
0017-86 Mts. A.Bok en J.K. Bok-van Arkel, HERWIJNEN 
0066 Sander den Boesterd en Marjolein den Boesterd, HERWIJNEN 
0048 Van Arendonk Makelaardij, HERWIJNEN 
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Verzonden: Maandag 12 oktober 2020 17:48 


Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm: de heer 
Aanspreektitel: 
Achternaam: Sybesma 
Voorvoegsel(s): 
Voorletters: A.D. 
Straat: Hogeweg 
Huisnummer: 11


Postcode: 5301 LB 
Woonplaats: ZALTBOMMEL 
Telefoonnummer: 06-29425262 


E-mailadres: adsybesma@zaltbommel.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Gemeente Zaltbommel, College van Burgemeester en Wethouders 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Wij verzoeken u de conclusies uit de brief van het Rijksvastgoedbedrijf van 5 september 
2017 (bijgevoegd) te bevestigen. Deze brief ontvingen wij als reactie op onze zienswijze op 
het ontwerp-bestemmingsplan 'Broekgraaf 1' door de toenmalige gemeente Lingewaal 
(eveneens bijgevoegd). 


De gemeente Zaltbommel ligt geheel binnen de 15 km-zone van het radarverstoringsgebied 
met toetsingshoogten tussen de 45 en 75 meter. de gemeente Zaltbommel vindt discussie 
plaats over de wenselijkheid van duurzame energievormen (zoals zon- en windenergie). Wij 
krijgen graag een concreter beeld op welke manier de beoordelingsprocedure voor 
windturbines binnen de 15 km-zone binnen de gestelde toetsingshoogten plaatsvindt. 


Reactie 


R067 
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 


> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag 


Gemeente Zaltbommel 


t.a.v. de heer A. Sybesma 


Postbus 10002 


5300 DA Zaltbommel 


BveB - Msd 


0 8 SEP 2017 
Zaaknr. / Documentnr. 


Datum 


Betreft 


5 september 2017 


Verklaring van geen bezwaar Windpark Bommelerwaard A2 


Geachte heer Sybesma , 


Op 22 februari 2017 heeft het college van uw gemeente een zienswijze ingediend 


op het ontwerpbestemmingsplan Broekgraaf 1 te Herwijnen, gemeente Lingewaal. 


In uw zienswijze geeft u aan dat u zich zorgen maakt over de consequenties van 


het nieuwe militaire radar op de locatie Broekgraaf 1 op windturbine initiatieven 


binnen uw gemeente. 


Om hierover op voorhand duidelijkheid te krijgen heeft Defensie aan TNO 


gevraagd om de mate van radarverstoring voor het windturbineplan 


Bommelerwaard A2 op de toekomstige radarinstallatie te Herwijnen te berekenen. 


Dit hebben zij gedaan op basis van de gegevens die u op 16 mei 2017 aan ons 


heeft verstrekt. 


Uit het onderzoek van TNO blijkt het volgende : 


Vermindering van de radardetectiekans boven of in de directe nabijheid van het 


bouwplan: 


Bij het bouwplan wordt de minimale detectiekans van 90% niet overschreden. 


Het verlies aan maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van het 


bouwplan: 


Het bouwplan veroorzaakt een verlies dat binnen het maximaal toelaatbaar verlies 


valt. 


Op basis hiervan kan het ministerie van Defensie instemmen met de realisatie van 


de onderzochte windturbines. 


Bijgevoegd de Memo van TNO d.d. 27 juli 2017 met de bevindingen van het 


radarverstoringsonderzoek. 


Rijksvastgoedbedrijf 
Vastgoedbeheer 


Klant & Vastgoedmanagement 


Stationsplein 30 West 


68 1 1  KM Arnhem 


Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 


Contactpersoon 
ing. B. van Veldhuijsen M.Sc. 


M 0621228347 
bart. veldh uijsen@rij ksoverheid. 


nl 


Kenmerk 
7627-79 1 1  


Uw kenmerk 


Kopie aan 


Gemeente Lingewaal 


Postbus 1014 


4147 ZG ASPEREN 


Aantal bijlagen 
1 
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Een kopie van deze brief wordt verstuurd aan de gemeente Lingewaal ten 


behoeve van de beantwoording van uw zienswijze op het 


ontwerpbestemmingsplan Broekgraaf 1 te Herwijnen. 


Hoogachtend, 


Rijksvastgoedbedrijf 
Vastgoedbeheer 


R067 


Klant & Vastgoedmanagement 
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Memorandum ONGERUBRICEERD 


Aan 


Michel Jongbloed 


Van 


Onno van Gent 


Kopie aan 


Arne Theil 


Onderwerp 


Onderzoek effecten windparken Waalwijk en Zaltbommel op SMART-L EWC GB 


Herwijnen 


1 Inleiding 


Binnenkort zal er een start gemaakt worden met de bouw van de nieuwe 


gevechtsleidingsradarlocatie te Herwijnen. Op deze locatie zal een SMART-L 


EWC GB worden opgesteld welke op termijn de bestaande MPR locatie Nieuw 


Milligen gaan vervangen. De gemeente Waalwijk en Zaltbommel hebben 


aangegeven bouwplannen te hebben voor een aantal windturbines in de nabijheid 


van deze nieuwe radar. In dit memo wordt onderzocht in hoeverre deze 


bouwplannen een effect kunnen hebben op het functioneren van de radar. Deze 


effecten worden uitgerekend met het PERSEUS radarhinder model, dat speciaal 


voor deze nieuwe radar is uitgebreid met een extra SMART-L radarmodel. 


Windturbines kunnen twee effecten veroorzaken op de radar, te weten: 
• Verlies aan detectie boven het windpark ten gevolge van de interferentie


van met name de roterende wieken.
• Verlies aan maximum bereik door de schaduwwerking van de turbines


Beide aspecten worden gemodelleerd binnen PERSEUS. De resultaten zijn 


verkregen met de meest recente versie 20170616 van de SMART-L EWC GB 


radardefinitie In paragraaf 2 wordt een overzicht gegeven van de bouwplannen en 


in paragraaf 3 wordt aangegeven in hoeverre de bouwplannen toetsingsplichtig 


zijn en voor welke radars. In paragraaf 4 wordt beknopt de toegepast 


rekenmethode uitgelegd. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies opgenomen. Tot slot is 


in paragraaf 5 een lijst met afkortingen en in paragraaf 7 een lijst met referentie 


opgenomen. 


2 Overzicht bouwplannen 


Voor het vaststellen van de twee bouwplannen is uitgegaan van twee documenten 


[1] en [2] ontvangen van DMO. 


Waalwijk 


Het bouwplan nabij Waalwijk bestaat uit het verwijderen van vijf bestaande 


windturbine en een opschaling van het windpark met in totaal acht grotere 


windturbines, verspreid over een groter gebied. Dit bouwplan is bekend als Variant 


1a. 


ONGERUBRICEERD 


Technica! Sciences 


Oude Waalsdorperweg 63 


2597 AK Den Haag 


Postbus 96864 


2509 JG Den Haag 


www.tno.nl 


T +31 88 866 10 00 


F +31 70 328 09 61 


Datum 


27 juli 2017 


Onze referentie 


OvG170727 


Doorkiesnummer 


+31 88 866 40 25 
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ONGERUBRICEERD 


De locaties van de windturbines zijn weergegeven in Tabel 1. De weergegeven 


coördinaten van de te verwijderen windturbines zijn eveneens opgenomen in de 


tabel en zijn afkomstig van het Windstats.nl bestand. De weergegeven 


rijksdriehoek coördinaten zijn afkomstig van de Excel sheet [1]. De WGS 84 


coördinaten voor de locaties zijn hiervan afgeleid. De fundatiehoogte is 


vastgesteld op maximaal 1 m boven het maaiveld. 


Tabel 1 Locatiegegevens van het bouwplan nabij Waalwijk zoals opgegeven door DMO [1]. 


Nr ID Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten Fundatiehoogte 


X[m] Y[m] Latitude [0] Longitude [0] t.o.v. NAP [m] 
Verwijderd: 


1 OWT1 132714 413378 51.70872 5.06477 N.v.t. 


2 OWT2 132966 413589 51.71062 5.06840 N.v.t. 


3 OWT3 133261 413323 51.70824 5 07269 N.v.t. 


4 OWT4 133494 413544 51.71024 5.07604 N.v.t. 


5 OWT5 133745 413279 51.70787 5.07969 N.v.t. 


Nieuw: 


1 NWT1 132973 413594 51.71066 5.06850 0.5 


2 NWT2 133496 413549 51.71028 5.07607 3.9 


3 NWT3 133303 412809 51.70362 5.07333 0.9 


4 NWT4 133735 412810 51.70365 5 07957 1.9 


5 NWT5 134165 412812 51.70368 5.08580 0.3 


6 NWT6 133376 412157 51.69776 5.07442 1.9 


7 NWT7 133986 412248 51.69861 5.08324 1.8 


8 NWT8 134592 412330 51.69936 5.09200 -0.4 


De locaties van de te verwijderen windturbine zijn weergegeven in Figuur 1. De 


windturbine is van het type GE 1.5sle van Genera! Electric en heeft een vermogen 


van 1500 kW. De ashoogte en rotordiameter bedragen respectievelijk 80 m en 70 


m. 
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Figuur 1 De te verwijderen windturbine GE 1. Ssle 1500 kW windturbine is gemarkeerd 
met een rood kruis. De in paars gemarkeerde locaties komen overeen met de 
bestaande windturbines volgens het Windstats.nl bestand. De gele pins geven 
de locaties aan van de acht nieuwe turbines [Google Earth]. 


Voor de afmetingen van de windturbine is uitgaan van de drie opties zoals 


vermeldt in de Excel sheet [1] t.w.: 
• Optie 1: Nordex N117 met een opgewekt vermogen van 3.6 MW, een


ashoogte van 91 m en een rotordiameter van 117 m
• Optie 2: Nordex N131 met een opgewekt vermogen van 3.6 MW, een


ashoogte van 99 m en een rotordiameter van 131 m.
• Optie 3: Vestas V136 met een opgewekt vermogen van 3.6 MW, een


ashoogte van 112 m en een rotordiameter van 136 m.


Op basis van de bovenstaande opties is gekozen voor een windturbine met worst


case afmetingen uit de 4 MW klassen met een maximale ashoogte van 112 m en 


een maximale rotordiameter van 136 m. In 


Tabel 2 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine, noodzakelijk 


voor de juiste modellering. 
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Tabel 2 De afmetingen van de windturbine met worst case afmetingen uit de 4 MW 
klasse met een maximale ashoogte van 112 m en een maximale rotordiameter 
van 136 m. 


Onderdeel Afmeting [m] 


As hoogte* 112.0 


Tiphoogte* 180.0 


Breedte gondel 5.7 


Lengte gondel 18.5 


Hoogte gondel 8.8 


Diameter mast onder 10.6 


Diameter mast boven 4.4 


Lengte mast 107.6 


Lengte wiek 68.0 


Breedte wiek 3.8 


•Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen opgegeven door DMO [1). 


Zaltbommel 


Het bouwplan genaamd Windpark Bommelwaard-A2 is gelegen in het gebeid dat 


wordt ingesloten door de A2 en de spoorlijn. Het bestaat uit drie windturbines. In 


het document van Pondera [2] wordt gesproken over twee alternatieven elk met 


twee verschillende afmetingen van windturbines 'a' en 'b'. Voor het onderzoek is 


gekozen voor alternatief 1a, de situatie waarbij de twee zuidelijke windturbines 


onderling op een kortere afstand staan en voor windturbines met een ashoogte en 


een rotordiameter van beide 120 m. Aangezien voor alternatief 1 alleen een 


kaartje in het document is opgenomen en geen coördinaten zijn opgegeven zijn 


deze ingeschat. 
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Figuur 3.4 Illustratie alternatief 1: 


J 


l 


\ 
i 
\ 
1 
• 


·' 
. 
i 


i 


\ • 
i 


,,,_.-· 


\ 


.\ 


• 


�PONDERA 
_,.,,. 
�........OIA.1 
_, 


-
l"..:.!-
·-· 
c::i--
0 150 !00 • 


� =7�zn• A 


0 


"1H.t"." ..... " 


... 


Figuur 2 Locatie van de drie windturbines volgens Alternatief 1 zoals overgenomen van 
figuur 3.4 uit het Pondera document [2]. 


De locaties van de windturbines zijn weergegeven in Tabel 1. De WGS 84 


coördinaten voor de locaties zijn afgeleid hiervan afgeleid. Google geeft een 


maaivelhoogte van circa 2 m. De fundatiehoogte is net als bij Waalwijk vastgesteld 


op maximaal 1 m boven het maaiveld. 


Tabel 3 Locatiegegevens van het bouwplan Bommelwaard-A2 nabij Zaltbommel zoals 
afgeleid van figuur uit het Pondera document [2]. 


Nr ID WGS 84 coördinaten Fundatiehoogte 


Latitude [0) Longitude [0) t.o.v. NAP [m] 


1 WT1 51.79231 5.26283 3.0 


2 WT2 51.78154 5.26694 3.0 


3 WT3 51.77469 5.26883 3.0 


De locaties van de windturbines zijn weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 3 De gele pins geven de locaties aan van de drie nieuwe turbines. De rode ster 
linksboven geeft de locatie aan van de nieuwe gevechtsleidingsradar nabij 
Herwijnen [Google Earth]. 


In het Pondera document wordt aangegeven dat het totaal opgesteld vermogen 


van het windpark tussen 7.5 en 10.5 MW bedraagt. Op basis hiervan en 


Alternatief 1a is gekozen voor een windturbine met worst-case afmetingen uit de 4 


MW klasse met een maximale ashoogte van 120 m en een maximale 


rotordiameter van eveneens 120 m. In 


Tabel 2 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine, noodzakelijk 


voor de juiste modellering. 


Tabel 4 De afmetingen van de windturbine met worst case afmetingen uit de 4 MW klasse 
met een maximale ashoogte van 120 m en een maximale rotordiameter van 120 m. 


Onderdeel Afmeting [m] 


As hoogte* 120.0 


Tiphoogte* 180.0 


Breedte gondel 5.7 


Lengte gondel 18.5 


Hoogte gondel 8.8 


Diameter mast onder 11.4 


Diameter mast boven 4.4 


Lengte mast 115.6 


Lengte wiek 60.0 


Breedte wiek 3.8 


• Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen afgeleid van het Pondera document [2]. 
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3 Toetsingsplicht 


De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort worden vervangen, waarbij de 


radarlocatie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen. Deze nieuwe locatie 


is per 1 juli 2016 in de Rarro opgenomen en is dan ook meegenomen in deze 


toetsing. Begin 2017 is de nieuwe Terminal Approach Radar, TAR West bij 


Schiphol operationeel geworden. Per 1 januari 2017 is deze radar opgenomen in 


het MASS verkeersleidingsradarnetwerk. Omdat het geen militaire radar is, geldt 


er rond deze radar geen toetsingsprofiel zoals weergegeven in Figuur 4. De 


toetsingsplicht voor deze radar zijn vastgelegd in het Luchtvaart Inpassingsbesluit 


(LIB) van Schiphol. 


75 km 


-------- Maaiveld Antennehoogte t.o.v. NAP 


������- NAP������������-'--����������-


Figuur 4. Het toetsingsprofiel (niet op schaal) zoals gehanteerd door het Ministerie van 


Defensie rondom elk van de militaire radarsystemen. 


De locatiegegevens van de verkeersleidingsradarsystemen en de 


gevechtsleidingsradars worden weergegeven in Tabel 5. In deze tabel zijn zowel 


de antennehoogtes aangegeven die aangehouden worden voor de bepaling van 


het toetsingsprofiel als ook de feitelijke antennehoogtes van de primaire 


radarantenne, toegepast in de detectiekansberekeningen. 


Tabel 5 Locatiegegevens van de vijf MASS radars, de TAR West en de 
gevechtsleidingsradars te Nieuw Milligen en Wier, de aangehouden 
antennehoogte voor het toetsingsprofiel en de toepaste feitelijke hoogte van de 
primaire radarantenne. De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort worden 
vervangen waarbij de radarpositie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar 
Herwijnen. 


Radar Coördinaten Antennehoogte Feitelijke 
Rijksdriehoekstelsel toetsingsprofiel antennehoogte 


t.o.v. NAP t.o.v. NAP 


X[m) Y [m) (m) [m) 


Leeuwarden 179139 582794 30 27.3 


Twenthe 258306 477021 71 68.8 


Soesterberg 147393 460816 63 60.2 


Volkel 176525 407965 49 46.9 


Woensdrecht 083081 385868 48 45.2 


TAR West Schiphol 109603 482283 n.v.t. 34.0 


Nieuw Milligen (MPR) 179258 471774 53 Gerubriceerd* 


Wier 170509 585730 24 Gerubriceerd* 


Herwijnen 137106 427741 25 Gerubriceerd* 


* deze gegevens zijn bekend bij defensie
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Variaties in de hoogte van het terrein worden bepaald uit het Actueel 


Hoogtebestand Nederland (AHN-1) met een ruimtelijke resolutie van 10 m. In dit 


bestand bevindt zich bebouwing van de stedelijke gebieden mits de 


aaneengesloten bebouwing een oppervlakte beslaat die groter is dan 1 km2. 


Buiten deze gebieden is de hoogte gelijk aan het maaiveld. Het hoogtebestand is 


opgenomen in de periode tussen 1998 en 2003, dus veranderingen in bebouwing 


van na die datum zijn in het model niet meegenomen. Een uitzondering hierop 


vormt het gebied rondom Schiphol, inclusief de Zuidas van Amsterdam. In dit 


gebied is het hoogtebestand aangevuld met het de AHN-2 data en bevat de 


bebouwing tot 2010. Buiten Nederland gebruikt TNO terreinhoogtegegevens 


afkomstig van de NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) met een 


resolutie van 3 boogseconde (ongeveer 90 m langs een meridiaan). Het kan 


voorkomen dat een deel van het bouwplan wordt afgeschermd door het 


tussenliggende terrein of door bebouwing in een stedelijk gebied en dus niet wordt 


belicht door de radar. In dat geval wordt dit deel van het bouwplan niet 


meegenomen in de berekening. 


De 15 en 75 km cirkels rond de MASS radarsystemen en de stedelijke gebieden 


volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 5. De 15 en 75 km cirkels 


rond de gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN-1 


bestand zijn weergeven in Figuur 6. 
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Figuur 5. Locaties van de vijf MASS verkeersleidingsradarsystemen (groene ruit) met 
daaromheen de 15 en 75 km cirkels. De TAR West radar bij Schiphol is 
aangegeven met een oranje ruit. De donkergrijze vlakken zijn de in de AHN- 1 
gedefinieerde stedelijke gebieden. De ligging van het te toetsen bouwplan is 
aangegeven met een roze ster. 
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Figuur 6. Locaties van de twee MPR gevechtsleidingsradars (rode ruit) en de nieuwe 
locatie Herwijnen (oranje ruit) met daaromheen de 15 en 75 km cirkels. De 
donkergrijze vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden. De 
ligging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster. 


Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Soesterberg, 


Volkel en Woensdrecht en binnen de 75 km cirkel rond de locatie van de 


bestaande MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen en van de nieuwe 


gevechtsleidingsradar te Herwijnen. Daarnaast zijn de tiphoogtes van alle te 


toetsen windturbines groter dan de in Figuur 4 aangegeven hoogte. Het bouwplan 


dient derhalve formeel getoetst te worden voor zowel het verkeersleidings


radarnetwerk als de bestaande MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen en 


de nieuwe gevechtsleidingsradar te Herwijnen. In dit memo zullen alleen de 


verwachte effecten op de gevechtsleidingsradar te Herwijnen worden bepaald. 


4 Rekenmethode SMART gevechtsleidingsradar Herwijnen 


Op de nieuwe locatie te Herwijnen zal over enige tijd de SMART-L EWC GB 


worden geplaatst ter vervanging van de MPR te Nieuw Milligen. De berekeningen 
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zijn uitgevoerd met het meest recente radarmodel van deze nieuwe radar, versie 


20170616. Voor de radar wordt één toetsingshoogte van 1000 voet aangehouden. 


Daarnaast wordt geen rekening gehouden met een eventuele ondersteunende 


dekking van de radar te Wier. 


Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de 


zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle 


bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline


bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in 


begin januari 2017 door Windstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke 


afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen 


gegevens, zijnde fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter. Het 


bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties (baseline 


en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend. Door een 


vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden vastgesteld in 


de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties van het 


bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de 


schaduwwerking van het bouwplan. 


Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor het SMART-L EWC GB 


radarsysteem de detectiekans van een doel met een in overleg met Defensie 


vastgestelde radardoorsnede, fluctuatiestatistiek of Swerling case, en loos 


alarmkans. Voor het bouwplan moet de detectiekans geëvalueerd worden op een 


normhoogte van 1000 voet ten opzichte van het maaiveld. Bij deze hoogte, wordt 


middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500 m 


toegepast worden. 
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5 Conclusie Blad 


De berekeningen zijn uitgevoerd met de SMART-L EWC GB radardefinitie versie 12113 


20170616. In verband met de rubricering van de radar kunnen de resultaten alleen 
gedeeld worden met Defensie. Wel kunnen de eindresultaten worden vermeld. 
Twee aspecten zijn onderzocht: 


1. Vermindering van de radardetectiekans boven of in de directe nabijheid 
van het bouwplan: 


a. Bij het bouwplan nabij Zaltbommel wordt de minimale
detectiekans van 90% niet overschreden.


b. Bij het bouwplan nabij Waalwijk wordt de minimale detectiekans
van 90% niet overschreden.


2. Het verlies aan maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:


a. Het bouwplan bij Waalwijk veroorzaakt een verlies aan bereik 
waarbij het maximaal toelaatbaar verlies wordt overschreden. De 
berekeningen zijn echter uitgevoerd met windturbines met worst
case afmetingen. De kans dat het verlies aan bereik ook zal 
optreden bij toepassing van windturbines met realistische 
afmetingen wordt klein geacht. 


b. Het bouwplan bij Zaltbommel veroorzaakt een verlies dat binnen
het maximaal toelaatbaar verlies valt.
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6 Afkortingen 


AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 


CTR Controlled Traffic Region 


EWC GB Early Warning Capability Ground Based 


LIB Luchtvaart Inpassingsbesluit 


MASS Military Approach Surveillance System 


MPR Medium Power Radar 


NAP Normaal Amsterdams Peil 


NASA 


PSR 


Rarro 


ROS 


SRTM 


TAR 


National Aeronautics and Space Administration 


Primary Surveillance Radar 


Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 


Rijksdriehoekstelsel 


Shuttle Radar Topography Mission 


Terminal Approach Radar 
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Bommelerwaard-A2', documentnummer 716055, d.d. 18 april 2017 van 
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BTW NL 8072.88.111.B.01 


KvK Midden-Nederland 


nr. 30276781 


Bankrelatie: 


IBAN: NL75BNGH0285081616 


BIC: BNGHNL2G 


U heeft op 19 januari 2017 het ontwerp-bestemmingsplan "Broekgraaf 1", Herwijnen ter inzage 


gelegd. Het ontwerpplan voorziet in de realisatie van een militair radarstation. Wij kunnen tot en 


met 1 maart 2017 op dit plan reageren. Hiervan maken wij bij deze gebruik. 


In de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan vermeldt u dat er voor radarstations een 


radarverstoringsgebied geldt. Dat is geregeld in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 


(Barro). Het radarverstoringsgebied bestaat uit zones van 15 km en 75 km. In beide zones geldt 


dat in het geval van de bouw van windturbines getoetst moet worden of dat effecten heeft op het 


functioneren van het radarstation. In de gemeente Zaltbommel is een politieke discussie gaande 


over het wel of niet toestaan van windturbines op ons grondgebied. Het gehele grondgebied van 


onze gemeente ligt binnen de 15 km-zone van het radarverstoringsgebied met toetsingshoogten 


die variëren van 45 tot 75 meter. 


Wij vinden het onwenselijk dat het bestemmingsplan "Broekgraaf 1", Herwijnen, als gevolg van 


het in gebruik nemen van het terrein door defensie, ertoe leidt dat binnen de 15 km-zone minder 


nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn dan voorheen. Wij verzoeken u daarom inzichtelijk te (laten) 


maken welke effecten het in gebruik nemen van het radarstation door defensie heeft op de 


bouwmogelijkheden voor windturbines in de gemeente Zaltbommel. Als blijkt dat sprake is van 


een verslechtering van de bouwmogelijkheden ten opzichte van de huidige situatie, verzoeken 


wij u om het bestemmingsplan niet ter vaststelling voor te leggen aan uw raad. 


Vragen? 
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u s.v.p. contact op met de heer A.D. Sybesma (14 0418). 


Voor inlichtingen : A.D. Sybesma 


Telefoonnummer : 14 0418 
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Verzonden:  Vrijdag 1 1  september 2020 0 9 :  04 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Overheul 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: B. 
Straat: Seringenhof 
Hu isnummer: 6 
Postcode :  4171  BN 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-2375737 1 
E-mailadres: betty1955overheu l@gmail .com 
Als: Particulier 
Mede namens: G. Couwenberg 
M. Bosch 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik heb last van teveel stral ing 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben van mening dat de lokatie te d icht op het woon en leefgebied staat. De 
straalveil ig heid is d iscutabel waardoor ik  geen vertrouwen heb in  het plaatsen van d it 
radarstation. 


Reactie 
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Verzonden:  Woensdag 9 september 2020 2 2 :  19 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Zand wijk 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: A. 
Straat: Zeek 
Hu isnummer: 4 
Postcode :  4 174 LH 
Woonplaats: HELLOUW 
Telefoonnummer: 06-55725248 
E-mailadres: zand hof@gmai l .com 
Als: Particulier 
Mede namens: Cora Grootjen 
Luc van Zandwijk 
Ju le van Zandwijk 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Dat is niet te beoordelen gezien involled igheid . Maar daarmee is het voorontwerp 
inpassingsplan in onze optiek dus ook niet automatisch ju ist! In onze optiek zijn de 
verrichtte metingen niet afdoende. Er is te veel twijfel en ond uidelij kheid, nog steeds, over 
wat het effect van de cumu latie van de d iverse stral ing sbronnen gaat zijn en wat hiervan het 
effect is op de gezondheid van de omwonenden. Ook gesprekken welke wij hierover met 
mensen van de TU-Delft hebben gehad, onder andere over de bekend gemaakte data en 
aannames, geven aan dat aannames gedaan en gepresenteerd niet voldoende bewezen ook 
uit cijfers en resultaten bl ij ken. Of er onjuistheden in  het rapport staan is dus de vraag. Wel 
is zeker dat er niet a l les in  staat wat benod igd is om nu d it proces doorgang te laten vinden. 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja!  Het stapelen van het effect van de stra l ing is ons inziens onvoldoende onderzocht en 
meegenomen. Terwijl d it wel heel bepalend is. 
Het onderzoek naar het a l  dan niet aanwezig zijn van een verband tussen stra l ing in  onze 
reg io en het bijzonder hoge percentage ALS gevallen overtu igd ons niet. 
Ook over het hoofd gezien (n iet een hoofd item maar wel ook relevant) is het feit dat deze 
case en het eventueel plaatsen van d it radarobject effect zal hebben (zeker gezien alle 
twijfel, het gebrek aan echt bewijs en ondu idelijkheid) op de waarde van het in  d it geb ied 
aanwezige onroerend goed . 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, wij worden geraakt. 
Hoe: 
1) Onzekerheid en mogelijk schadelijk effect van de cluster van radars op de gezond heid
van ons, de kinderen en d ieren (paarden/schapen) 
2) Kwaliteit van leven - Het besef van zoveel stral ing in de buurt heeft ook zijn effect op ons
levensgeluk 
3) Waardevermindering van ons eigendom - Er  zijn nu al mensen d ie ons vragen of we ons
hier wel veilig voelen en niet weg wi l len/verhuizen cq d ie aangeven toch nu niet g raag naar 
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Herwij nen of Hellouw te verhuizen. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja!  Namelijk: 
- Dat de proced ure en argumentatie minimaal heel bijzonder en niet prettig verloopt. 
- Wij vinden de argumentatie waarom gekozen d ient te worden voor de locatie Herwijnen 
zeer d iscutabel en op veel pu nten gewenst slu itend gemaakt door defensie. 
- Het beroep wat Defensie doet op Nationaal belang (wat maakt dat provincie en gemeente 
bu iten spel zijn gezet) ervaren wij als zeer oneigenlijk ingezet in deze case. Het lijkt evident 
dat d it als strategie gekozen is om plannen door te kunnen zetten en partijen alle kracht om 
d it besluit te keren te ontnemen. 
In Herwij nen wonen nog géén 3000 inwoners. Die veelal vol ingenomen worden door de 
dagelij kse d ru k  van leven en werken. Deze mensen worden door de gekozen proced ure in  de 
kou gezet. Zij moeten een proces voeren, zonder su pport, tegen een g root moloch als 
defensie. Een zeer oneerlijke strij d !  Dit, onbeschermd en j u rid isch niet gesupport, als kleine 
g roep hardwerkende inwoners in een zo cruciaal proces staan, zou in een land als Nederland 
niet moeten worden toegestaan. Wij vinden d it schandal ig .  


Reactie 
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Verzonden:  Maandag 7 september 2020 1 2 :  36 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Weerd 
Voorvoegsel(s) : Van der 
Voorletters: J. L. 
Straat: Molenkamp 
Hu isnummer: 5 
Postcode :  4171  BT 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-46745829 
E-mailadres: jvgeffen271@ hotmai l .com 
Als: Particulier 
Mede namens: Hr van der weerd 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Er zijn pieken en dalen tijdens het aanstaan van de radar.de norm is 50 v/m.als de radar 
d raait is dat een stra l ingsniveau van 32,  de piek is 108!  !onacceptabel getal als de norm 
landelijk 50 is.meer dan 2x de toegestane hoeveelheid .de eierboederij l igt het d ichtst bij de 
radar is geloof niet dat jet gezond is voor deze mensen en de d ieren.de eiereboerderij kan 
wel sluiten. bizarre waarden.geen kip d ie meer eieren legt en geen koe d ie nog melk 
geeft! !waar moeten onze boeren van leven? 
De waarden d ie genoemd worden zijn onjuist of worden onduidelijk beschreven. Als ik al 
waarden tegen kom in  het verhaal dat klopt het niet eens.wijwillen eerlijkheid, openheid en 
d u idel ijkheid. tot op heden gaat defensie a l leen maar voor eigen belang . 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ju iste getallen en waarheden. i k  mis een du idelijk naar waarheid getrouw onderzoek gedaan 
door een kundig persoon d ie alles weet van straling en gezond heid . d ie n ietgelinkt wordt aan 
defensie.de gemeente West betuwe is fa liekant tegen de komst van de radar omdat het de 
gezond heid schaad van de bewoners en de natuur van herwijnen .grappig maar bizar dat de 
gemeente West betuwe geen inspraak meer heeft.als burger wel maar zij kan niet tegen de 
radar stemmen als gemeente. 
Graag verzoek ik u om te luisteren naar het frag ment van de hofnar op NPO.deze gaat over 
de radar en waarom wij mensen zo tegen zij n .  


Wordt u geraakt i n  uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Het gezondheidsrisico van de stra l ingen op langere termij n .thuis kan je aparaten u itzetten 
ivm stral ing bijv mobiel maar als de radar komt staat d ie altijd aan en wordt je tientallen 
tijden verplicht blootgesteld aan stral ingen die enorm hoog zijn.ongevraagd wordt zijn kind 
en iedereen ziek met kans op nog meer mensen met ALS . herwijnen betreft zoveel mensen 
met deze ziekte door de stra l ingen van de vroegere radar en d ie was minder krachtig dan 
d ie nu zou moeten komen. nee wij gaan niet wachten op deze ellende.defensie moet eerst 
een unaniem onderzoek laten verrichten d ie de schade van stral ingen onderzoekt. Een 
partij d ie geen baat heeft bij de bouw van de radar.ook de natuur zoals onze vleermu izen en 
ooievaars d ie in  ons dorp wonen gaan door de bouw en de stra l ingen vertrekken. herwjnen 
staat bekend om deze beestjes .d it kan en mag niet verloren gaan. 
De stra l ingen van de radar op elektrische voorwerpen in  huis, wordt mij n  apparatuur 
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verstoord ,slaat mij n  thermostaat op hol . bu iten de hartkloppingen en hoofd p ij n  die een mens 
te verd ragen krijgt ongevraagd en ten koste van de bewoners van herwijnen, de kinderen, 
ouderen en a l le d ieren, nee geen radar voor herwij nen ! !wij hebben onze portie gehad . 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Gezondheid in  cijfers en onderzoeken naar de negatieve stral ingseffecten.waarheden 
g raag . n iet verdoezelen van cijfers en gezondheidsrisco. 


Reactie 
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Verzonden:  Donderdag 17 september 2020 12 : 27 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Bruijn 
Voorvoegsel(s) : de 
Voorletters: W . F. 
Straat: Zand steeg 
Hu isnummer: 3 
Postcode :  4171  BH 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-50508658 
E-mailadres: info@hoeveboveneind . n l  
Als: Organisatie 
Organisatie: Hoeve Boveneind 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik vraag u een aparte informatiebijeenkomst te organiseren voor boeren in deze reg io. Ik wil 
g raag als spreekbuis fungeren om de boeren bij elkaar te brengen. Wij wil len een collectief 
vormen en met Defensie praten over alle aspecten van de radar. 
Ik heb veel zorgen over de gevolgen van stra l ing voor mijn bed rijf. Ik heb een innovatief 
bed rijf en verzorg voorlichting en stages aan basisschooljeugd, VMBO studenten en 
HBO-studenten (HAS-Den Bosch). 


Reactie 
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Verzonden:  Donderdag 17 september 2020 12 : 28 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Kiep 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .  
Straat: N ieuwe Steeg 
Hu isnummer: 73 
Postcode :  4171  CT 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-42729248 
E-mailadres: jeaki@ hotmai l .com 
Als: Particulier 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik weet dat in  België meerdere en kleinere radars gebru ikt worden om het luchtruim te 
bevei l igen. In Nederland houden twee g rote radars het luchtruim in de gaten. Waarom 
worden in de verschi l lende landen verschil lende normen toegepast? 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 22: 14 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Kiep 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .  
Straat: N ieuwe Steeg 
Hu isnummer: 73 
Postcode :  4171  CT 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-42729248 
E-mailadres: jeaki@hotmai l .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie antwoord b ij vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
zie antwoord b ij vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie antwoord b ij vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 


Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Donderdag 17 september 2020 12 : 29 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer en mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Wijden 
Voorvoegsel(s) : van der 
Voorletters: A. M .  
Straat: Meerenburg 
Hu isnummer: 16 
Postcode :  4171  BV 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-46486164 
E-mailadres: annevdwijden@gmai l .com 
Als: Particulier 
Mede namens: de heer D . K. van Alphen 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Wij vinden het belangrijk dat de stra l ing seffecten van het radarstation op kinderen wordt 
onderzocht. 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 2 0 :  02 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer en mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Wijden 
Voorvoegsel(s) : van der 
Voorletters: A. M .  
Straat: Meerenburg 
Hu isnummer: 16 
Postcode :  4171  BV 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-46486164 
E-mailadres: annevdwijden@gmai l .com 
Als: Particulier 
Mede namens: de heer D . K. van Alphen 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfrequente stra l ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor de
gezond heid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet d u idelijk. Er wordt niet 
gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


3)  Ik ben erg benieuwd wat de stral ing van de radar voor effect heeft op zwangere 
vrouwen en kleine kinderen 


Reactie 
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Verzonden:  Donderdag 17 september 2020 1 2 : 3 1  
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Zand wijk 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: A. M . C. 
Straat: N ieuwe Steeg 
Hu isnummer: 56 a 
Postcode :  4171  LG 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-3 1261965 
E-mailadres: an itavanzandwijk@hotmail .com 
Als: Particulier 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik wi l  g raag antwoord op de volgende twee vragen : 
• Zijn er period ieke controles op stra l ingsniveau? 
• Zijn er beperkingen voor metalen sta ldeuren wanneer het radarstation in  Herwijnen 
wordt geplaatst. Hoeven wij ze niet te verwijderen door de komst van het radarstation? 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 20 september 2020 14 : 46 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Vroeg op 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .  N .  
Straat: Spij kse Kweldij k  
Hu isnummer: 3 
Postcode :  4161  BP 
Woonplaats: HEUKELUM 
Telefoonnummer: 06-5334 1325 
E-mailadres: hans.vroegop60@g mail .com 
Als: Particulier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Volgens mij is er een procedu refout gemaakt bij de beoordeling van de plicht voor het 
u itvoeren van een mer-onderzoek, omdat er in  het Natura 2000 geb ied langs de 
Zuiderlinged ij k vleermu izen zijn gesig naleerd . 


Reactie 


0009 


40 van 151







Verzonden:  Zondag 20 september 2020 14 : 50 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Kuiper 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: D .  
Straat: Jacob de Jong hst raat 
Hu isnummer: 19 
Postcode :  4171  BX 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-50208086 
E-mailadres: dennis@vanekerenku iper. n l  
Als: Particulier 
Mede namens: mij n  ouders 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Mij n  ouders wonen aan het water. M ij n  moeder heeft sinds zij ziek is en chemokuren moet 
ondergaan last van stral ing vanuit de scheepvaart. De ramen zijn nu afgeplakt met folie, 
waardoor zij minder last heeft van de stral ing.  Ik wil dat onderzocht wordt hoe de stra l ing 
zich verhoudt vanuit de scheepvaart ten opzichte van de stral ing d ie de mogelijke radar 
vanuit de lucht zal veroorzaken? 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik heb wel eens gehoord dat mogelijke effecten worden verminderd wanneer de radar wat 
hoger wordt geplaatst. Is het een mogelij kheid de radar hoger te plaatsen? 


Reactie 
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Verzonden:  Donderdag 1 oktober 2020 1 6 : 0 1  
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Sleeuwenhoek 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: A.A. 
Straat: Boutlaan 
Hu isnummer: 60 
Postcode :  4171  DE 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-42835769 
E-mailadres: aasleeuwenhoek@hotmai l .com 
Als: Particulier 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
stral ingsmetingen zijn uitgevoerd op 4m hoogte, ik  woon op 22m hoogte op de vijfde 
verd ieping aan de zijde waar de radar moet komen [er staat a l  een buienradar 
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Verzonden:  Zaterdag 3 oktober 2020 1 3 :  OS 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : Dr. 
Achternaam : Kroeze 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .  
Straat: Paral lelweg 
Hu isnummer: 38 
Postcode :  4171  AG 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: john2602@ hotmai l .com 
Als: Particulier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Hiervoor heb ik  te weinig kennis van zaken 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Jazeker. Het feit dat de radar zo d icht bij de bewoonde wereld moet komen 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Aangezien ik  binnen een straal van 1 km woon ben ik  bang dat de radar een negatief gevolg 
heeft op mij n  gezondheid . 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Waardevermindering van woningen doordat er minder interesse zal zijn om in  herwij nen te 
wonen als de radar er staat. Als deze hoger komt dan is ook nog het u itzicht verpest 


Reactie 


0012 


43 van 151







D1gital Formulier 
21-09-2021 


0013 


c 
Radar Herw11nen 


Persoonsgegevens: Bereikbaarheidsgegevens: 


Aanspreekvorm• (man Postcode 


Titel 1 �· Huisnummer• 


Voorletters• Toevoeolng 


Tussenvoegsel 


Ac.htemaam• 
Plaats• 


Mede namens J Kuiper van der Giessen 


Telefoonnummer 


Bednjf/Organlsatle E-mail adres• 


Correspondentie kenmerk 


Reageren 


Een ieder kan reageren op dit project. Hierbij stellen wij het op pnjs als u ingaat op de volgende vragen: 


Staan er onjuistheden In het voorontwerp lnpasslngsplan' ran Ik als leek niet beoordelen 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd oezien? ran ik als leek niet beoordelen 


Wordt u geraakt In uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? r· mijn vrouw Is gevoelig voor straling 


Zijn er andere zaken die u naar vonm wtlt brengen' 


14171 LJ 


IPietrswaard 


!Herwijnen J 
10646863169 ID 


Jp1etkulper@hotma11.com J 
D 


./ Hierbij veridaar Ik dat Ik op het door 
mij opgegeven e-mailadres goed 
bereikbaar ben voor verdere 
correspoodentJe over het project. 


mijn vrouw 1s 6 jaar geleden ernstig ziek geweest, borstkanker, na operaties bestralingen en chemo's , redeh)k herstelt maar hield veel vage klachten, waar diverse 
spec1al1sten geen oplossing voor wisten, u1te1ndelljk bij natuurarts terecht gekomen ,deze heeft een woonb1010og Ingeschakeld die ter plekke onderzoek heeft gedaan , 
aan de hand van dat rapport zijn er diverse aanpassingen aan ons huls gedaan. met goede resultaten. Wij zijn bang dat mocht de radar er komen we weer van voor af 
aan kunnen beginnen. kan u ons garanderen dat dit niet het geval 1s, dan wel dat u garant staat voor de extra kosten die w1J eventueel moeten maken om in ons huis 
te kunnen blllven wonen ? 


Bijlagen 


U kunt ook bijlagen toevoeoen, deze moeten In een van de onderstaande fonnaten aangeleverd worden: Microsoft Word (*.doc;*.docx), Mkrosoft Excel (•.xls;*.xlsx), 
Adobe POF (*.p<lf), Tekst bestanden (*.txt), Plaatjes (•.gtf;*.JPO;'.bmp). 
5electeer een bestand (maximaal 25 MB): 


Bestand toevoegen 


Privacy bepalingen 


De Rljksovertleld gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen 1n de Wet beschennlngspersoonsgeoevens. Uw 
bereikbaarheidsgegevens worden gebruikt voor verdere correspondentie over dit project. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de Inhoud van uw reactie niet te 
herleiden is tot uw persoon. De Rijksoverheid wijzigt Inhoudelijk niets aan uw reactie. 


 


f 1 Akkoord en verzenden 1 


� 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 1 9 :  19 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Kuiper 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: P . J .  
Straat: Pieterswaard 
Hu isnummer: 3 
Postcode :  4171  LJ 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-46863169 
E-mailadres: pietkuiper@ hotmail .com 
Als: Particu lier 
Mede namens: J. Kuiper van der Griessen 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
mijn vrouw is 6 jaar geleden ernstig ziek geweest, borstkanker, na operaties, bestra lingen 
en chemo behandelingen, redelijk herstelt maar hield veel vage klachten, waar d iverse 
specialisten geen oplossing voor wisten, uiteindelijk bi bij natuurarts terecht gekomen , deze 
heeft een woonbioloog ingeschakeld d ie terplekke onderzoek heeft gedaan , aan de hand 
van zijn rapport zijn er d iverse aanpassingen aan ons huis gedaan. met goede resultaten. 
Wij zijn bang dat mocht de radar er komen we weer van voor af aan kunnen beg innen. Kunt 
u ons garanderen dat d it niet het geval is, dan wel dat u garant staat voor de extra kosten 
d ie wij eventueel moeten maken om in  ons mooie huis te kunnen bl ijven wonen 7 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
de radar produceert hoogfrequente stral ing, en de gevolgen van deze straling voor de 
gezondheid van de omwonende , op korte termijn en lange termijn , zijn n iet d u idelijk, er 
wordt niet gegarandeerd dat deze straling veilig is , en ook niet uitgesloten dat d it negatieve 
invloed heeft op onze gezondheid of welbevinden op korte en lange termijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Woensdag 7 oktober 2020 1 7 :  39 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Wei kamp 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: M . G. 
Straat: De Baronie 
Hu isnummer: 18 
Postcode :  4151 CS 
Woonplaats: ACQUOY 
Telefoonnummer: 06-44254492 
E-mailadres: martinweikamp@xs4al l . n l  
Als: Particulier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie onder 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie onder 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie onder 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Graag wi l  ik  reageren op het "Voorontwerp Rij ksinpassingsplan Mi litair Radarstation te 
Herwij nen, gemeente West Betuwe". 


1 .  Inhoud Voorontwerp 
Allereerst wi l  ik de samenstellers compl imenteren met de hoeveelheid bijlagen d ie d iverse 
onderzoeksbureaus hebben aangeleverd . Het zijn alle onderzoeksbureaus d ie werken 
volgens de standaard regels en d ie derha lve steeds ongeveer dezelfde conclusies trekken, 
d ie passen in het beleid van het Rijk. 
Wat ik echter mis zin het Voorontwerp zijn rapporten d ie kritischer conclusies trekken met 
betrekking tot het gevolg van de stra l ing op de gezondheid van mens en d ier. Deze 
rapporten zijn er en hadden ook in  de bijlagen behoren te staan .  
In  de eindconclusie zou dan moeten staan waarom de conclusies van deze laatste kritischer 


wetenschappelijke onderzoeken wel of niet terzijde zijn geschoven. 


2. Draagvlak 
In Herwij nen en omgeving is d u idelijk geen d raagvlak voor het plaatsen van het M i l itair 
Radarstation in  Herwijnen. Zelfs de gemeenteraad van West Betuwe heeft u naniem tegen 
plaatsing van d it station aan de Broekgraaf in Herwijnen gestemd . 
Bij de nader onderzochte a lternatieve locaties zijn een d rietal locaties ( Bijlage 4 van het 
Voorontwerp) d ie eveneens geschikt zij n. Het Rijk heeft geen formeel verzoek ingediend bij 
de betrokken gemeenten Molenwaard en Vijfheerenlanden om te kijken of in  d ie gemeenten 
wel een d u idelijk d raagvlak zou zijn. Het Rijk heeft niet meer gedaan dan een informeel 
telefoontje naar de twee gemeentehu izen om te vragen of men belangstel l ing had voor 
plaatsing.  Deze vraagstel l ing van het Rij k is zelfs niet in de gemeenteraden besproken 
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"omdat het geen officieel verzoek betrof" (Dit was het antwoord van de gemeenteraad van 
Vijfheerenlanden naar aanleiding van een vraag hierover van een raad slid ) .  
E r  heeft geen inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot het d raagvlak i n  andere 
gemeenten. 


3. Alternatieve locaties 
staatssecretaris Visser heeft de Tweede Kamer moeten toezeggen dat er een onderzoek zou 
komen naar a lternatieve locaties. Uiteindelijk is de conclusie dat er in haar ogen vier 
gesch ikte locaties zijn (pag. 69/70). Herwij nen is daarbij de enig gesch ikte locatie, ondanks 
dat de d ichtstb ijzij nde hu izen daar het minst ver van de radartoren staan. 
In de conclusie staat, dat Herwijnen is gekozen omdat de andere d rie locaties "hogere 
projectkosten" teweeg zouden brengen en de bouw "18 à 24 maanden langer" zou d u ren. 
Een onderbouwing waarom de "hogere projectkosten" zouden zorgen voor de 
onhaalbaarheid van het bouwen op een van de andere locaties ontbreekt. Ook ontbreekt een 
onderbouwing waarom een langere bouwtijd absoluut onaanvaard baar zou zij n. De hu idige 
radar in  Nieuw Mi l l igen werkt nog steeds en nergens is bewezen dat d ie radar niet nog 24 
maanden langer zou kunnen meegaan. 


4. Nieuw Mi l l igen 
Aangegeven wordt in  bijlage 2 van het Voorontwerp dat N ieuw Mi l l igen geen optimale locatie 
is. Wel treed een aanzienlijke verbetering op b ij een radar op 60m hoogte. De lage 
hoogtedekking is daarbij wel iets beperkter, maar niet als onvoldoende aangegeven. 
M ij n  visie is, dat de keuze voor het bl ijven houden van de radar in Nieuw Mi l l igen veru it de 
voorkeu r verd ient. Er is daar weinig omgevingsbebouwing en het bereik van de radar is erg 
goed. De "beperkte" lage hoogtedekking (het enige genoemde nadeel) wordt daarbij 
ruimschoots opgevangen bij koppeling met de in  het Voorontwerp uitgewerkte bereik van de 
radars in  Wier en Gilze-Rijen (pag . 40 e.v. ) .  Samen met alle zeven hu id ige systemen (pag . 
334) en de g rote radar in Xanten (Duitsland) is de dekking, bij herplaatsing in  Nieuw 
Mi l l igen, meer dan goed te noemen. 
In het Voorontwerp staat dat Herwijnen voldoet aan de eisen, maar is helaas niet nader 
uitgewerkt waarom de optie "N ieuw Mi l l igen op 60m hoogte in combinatie met het bereik 
van de andere genoemde systemen", niet voldoet. 


5. Gelijktijdige samengestelde blootstellingen stral ing 
Op pag . 362 van het Voorontwerp zijn d iverse gel ijktijd ige samengestelde blootstell ing van 
d iverse bronnen onderzocht. In d it hoofd stuk (pag . 362 t/m 371) is het opvallend dat 
slechts één keer het woordje "stra l ing sbron" wordt genoemd en dat het woordje "stra l ing" 
niet genoemd wordt. Maar d it terzijde. 
Diverse bronnen worden onderzocht. Een g rote omissie is echter dat de stral ing van het 
C2000 netwerk (o.a .  gebru ikt door de politie e.d . )  niet is meegenomen in  het 
brononderzoek. Deze bron heb ik indertijd al genoemd toen defensie daarna vroeg . 
Op mij n  locatie is op d it moment zelfs de stra l ing van de C2000-bron de g rootste 
stral ingsbron. 
Er zal een nader onderzoek moeten volgen waarbij de C2000-bron meegenomen moet 
worden. Daarbij moet rekening gehouden worden dat het ene huis meer en het andere hu is 
minder belast wordt door deze stra l ing sbron. 


6. Stra l ing en gezondheid 
Veel is nog niet bekend over de gezondheidsrisico's van stra l ing .  Diverse onderzoeken geven 
d it aan .  
Zo ook in  het Voorontwerp zelf. Een kleine g reep uit het Voorontwerp : 
Pag. 387 bij Cl : "Samengestelde blootstel l ing is niet toegestaan voor een woning op 450 m 
afstand". Dit betreft een conclusie u it België. In d iverse landen voldoet en samengestelde 
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blootstell ing niet, en in  andere landen ju ist weer wel aan de l imiet. Er is aldus geen heilige 
consensus. 
Pag. 375 : "als de ICNIRP richtlijnen worden herzien""" Kennelijk is er twijfel over de ICNIRP 
richtlijn over de blootstel l ing sl imiet. 
Pag. 375 : "kan e.e.a.  leiden tot verlag ing van de toegestane blootstell ingslimieten". 
Pag. 363 : "Blootstel l ing 5G nog onbekend, wordt nog volop bestudeerd". 
Pag. 362 : "Het is derha lve onmogelijk om samengestelde blootstell ing met precisie vast te 
stellen". 
Pag. 361 : In de nieuwe versie Thales-rapport staan "sig nificante verschi l len met de eerste 
versie". De "vei l ige afstanden op lager n iveau [zijn] g ri l l iger". 
Pag. 359 : Hoofdstuk 3 .4 wetenschappelijke onzekerheid versus beleidsvorming : "Pas het 
ALARA-systeem toe". 
Pag. 358 : Met betrekking tot d it ALARA-systeem :  "E.e.a [het ALARA systeem] wordt in  deze 
rapportage verder niet besproken". 
Pag. 346 : "Een nieuw inzicht kan leiden tot wijziging in de l imieten". 
Pag. 345 : "De wetenschap heeft dus nog geen slu itend antwoord over de aan-of afwezig heid 
van langetermij neffecten". 
Pag. 334 : "Immers met zekerheid kunnen uitslu iten dat een bepaald fenomeen of effect niet 
bestaat is onmogelij k". 


Het Voorontwerp geeft aan : "Er zijn geen gezondheid srisico's zolang de blootstel l ing 
beneden de blootstel l ingsl imieten bl ijft". Bovenstaande voorbeelden (het rapport staat er vol 
van) geven aan dat d ie l imieten arbitrair zij n. 
Zelf woon ik  net b innen een straal van 5 km van de beoogde locatie in  Herwij nen. Omdat ik 
stral ingsgevoelig ben (en met mij een behoorlijk percentage Nederlanders; een kleiner 
percentage Nederlanders is zelfs hooggevoelig hiervoor) l igt mijn b lootstel l ingsl imiet 
d u idelijk een stuk lager. Daardoor heb ik mijn woning al eerder ontstoord waardoor ik, in  
ieder geval 's nachts veel minder last heb van stral ing.  Met de komst van de 
defensieradar zal de stra l ing weer een stuk omhoog gaan. M ij n  stra l ingsl imiet zal daardoor 
nog verder overschreden worden, terwijl het Rijk zal zeggen dat het binnen de zeer 
d iscutabele huidige blootstell ingsl imiet (van Nederland) zal vallen. 
De blootstel l ingsl imiet is een aanname d ie zoals boven is omschreven arbitrair is voor d it 
moment . M ij n  l imiet wordt du idelijk overschreden. Hoe zit dat voor baby's, ouderen, 
mannen, vrouwen enz. 
Stra l ing is schadelijk voor ons immuunsysteem. Moet ik, en met mij veel meer mensen, 
extra lijden, omdat pas bij een bepaalde l imiet een en ander pas echt schadelijk is en net 
onder d ie d iscutabele l imiet totaal niet? 


7. Conclusie 
Ad 1 .  In  het Voorontwerp ontbreken bestaande wetenschappelijk rapporten met andere 
kritische conclusies d ie niet besproken of weerlegd zijn in  het Voorontwerp; 
Ad 2. Er is geen d raagvlak bij de bevolking van de gemeente West Betuwe. Er is niet 
officieel onderzocht of er d raagvlak is in de gemeenten d ie een alternatieve locatie hebben; 
Ad 3. Uitgewerkte onderbouwing van het afvallen van de d rie genoemde a lternatieve 
locaties ontbreekt; 
Ad 4. Er ontbreekt een gedegen rapportage waarom Nieuw M i ll igen (60 m hoogte) in  
samenwerking met de bestaande systemen, niet voldoet. Nieuw Mi l l igen bl ijft een veel 
minder schadelijk alternatief; 
Ad 5. Bij de gelij ktijd ige samengestelde blootstel l ing aan stral ing ontbreekt een fl i n ke bro n :  
d e  C2000-stral ing; 
Ad 6. Ook bij een stra l ing d ie onder de officiële d iscutabele blootstell ingsl imiet ligt, is 
stral ing schadelijk. Kennelijk maar een beetje, waar we als maatschappij in zijn geheel maar 
tegen moeten kunnen. Er zijn echter veel mensen d ie een lagere b lootstell ingsl imiet hebben. 
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Op g rond van deze conclusies maak ik  dan ook bezwaar tegen het (ver)plaatsen van het 
M i litair Radarstation in (naar) Herwijnen. 


Reactie 


0014 


49 van 151







Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 13 :42 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Ku ilenburg 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: P. 
Straat: Fauststraat 
Hu isnummer: 32 
Postcode :  4181  DH 
Woonplaats: WAARDEN BURG 
Telefoonnummer: 06-22 124135 
E-mailadres: p. kuilenburg 1 @ kpnplanet .n l  
Als: Organisatie 
Organisatie: Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Onjuistheden 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, zie onze inspraakreactie 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, zie onze inspraakreactie 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja, zie onze inspraakreactie 


Reactie 
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Ministerie van Defensie 


t. a.v. Hare Excel lentie drs. B. Visser 


Postbus 142 


2270 AC VOORBURG 


Fractie Leefbaar Lokaal Belang 
p/a Fauststraat 32 


4181 OH Waardenburg 


Onderwerp: inspraakreactie tegen voorontwerp inpassingsplan "Broekgraaf 1 te 


Herwijnen". 


10 oktober 2020 


Excel lentie, 


Hierbij treft u de schriftel ijke inspraakreactie aan van de fractie van Leefbaar Lokaal Belang 


West Betuwe (LLB) aan Wij zijn het als fractie niet eens met de komst van een zogenaamde 
SMART-L radar naar onze gemeente, i n  het bijzonder naar de kern Herwijnen.  Verder zijn wij 


het niet eens met de manier waa rop het m i nisterie van Defensie deze radar aan onze 


gemeente dwingend wil opleggen. Het bewonerscomité "radar nee" heeft ons en het college 


zowel per brief als in het Kontakt Leerdam opgeroepen om gezamenl ijk  een inspraakreactie 


in te d ienen. De gemeenteraad komt op voor de belangen van onze inwoners,  dus er zijn 


genoeg redenen om een inspraakreactie i n  te d ienen. 
Onze fractie maakt van deze mogelijkheid gebruik. Er zij n verschi l lende redenen waarom wij 


tegen de komst van de radar zij n: 


1. Wij volgen het besluit van de gemeenteraad van Lingewaal 


Wij zijn het eens met het besluit van de voormal ige gemeente Lingewaal d.d. 11 oktober 
2018. De gemeenteraad van Lingewaal heeft, na zorgvuldige overweg ingen, en goed 
gemotiveerd besloten om het ontwerp bestemmingsplan dat deze radar mogelijk zou moeten 


maken, niet vast te stel len. De gemeenteraad van West Betuwe heeft haar standpunt in de 
zomer van 2019 schriftelijk aan zowel u als de Eerste en Tweede kamer laten weten, dus dat 
moet bij u bekend zij n .  


2. Wij zijn niet overtuigd van het nationaal belang en vinden dat de belangen niet 


goed zijn gewogen. 


In de toelichting van het voorontwerp i n passingsplan wordt artikel 97 van de Grondwet 


genoemd als argument om het nationale belang te bewijzen. Wij zijn er n iet van overtuigd dat 


de huidige radar in n ieuw Mill ingen, (zeker als deze tijdel ijk  met onderdelen kan worden 


versterkt) n iet kan bijdragen aan de verdedig ing en bescherming van het Koninkrijk. Uit 
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informatie van het bewonerscomité "radar nee" bl ij ken er onderzeeboten te zijn die ook 
uitgerust zij n  met radar en zo de radar i n  Nieuw Mi l l ingen kunnen ondersteunen. Verder stelt 
u op pag ina 8 van de toelichting dat verhog ing van de mast van de huidige radartoren uit 
"operationeel oogpunt" onwenselijk  zou zij n .  Ten eerste motiveert u niet wat u h iermee 


bedoelt, maar het is ook in strijd met hetgeen een Belg ische hoogleraar in de stra l ingsleer op 


10 september j l .  bij de rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer heeft gezegd. Die zei 


namelijk  dat de toren/mast veel hoger zou moeten zijn om stra l ingsrisico's zoveel mogelijk  te 


beperken. Verder motiveert u niet waarom het aantal m iddelen om de dekking te verbeteren 


beperkt zou zij n en waarom dat dan zo kostbaar zou zijn dat het nationale belang boven het 


belang van de inwoners van Herwijnen zou moeten gaan. 


De belangen van zowel de i nwoners van Herwijnen als die van de gemeente West Betuwe 


zijn n iet zichtbaar in dit voorontwerp inpassingsplan en die belangen zijn n iet gewogen. Wij 


wi l len u erop wijzen dat het belang van volksgezondheid ook een nationaal belang is.  


Kennel ijk  denkt u daar anders over, anders hadden wij dit terug m oeten vinden in dit  


voorontwerp inpassingsplan. 


Op pagina 9 van de toel ichting van het voorontwerp inpassingsplan wordt gezegd dat de 


locatie in Herwijnen al in 2010 in beeld zou zij n  bij de interdepartementale stuurgroep 


nationale vei l igheid. Als dat zo is, waarom heeft u de toenmal ige gemeente Lingewaal 
h iervan niet op de hoogte gesteld? Waarom bent u toen niet begonnen met het 


locatieonderzoek? Wij constateren daarbij dat de noodzaak om de radar  op korte termij n  te 


vervangen kennelijk  n iet zo g root was en dat de radar kennelijk  n iet elk moment op 


"omval len" staat, want uit de eigen informatie van het m i n isterie van Defensie is men is hier 


al  sinds 2010 mee bezig. 


Kennel ij k  heeft het Rijksvastgoedbedrijf in 2015 het perceel in Herwijnen gekocht. Waarom 


heeft het RVB daarvoor en ook daarna geen locatieonderzoek gedaan? De koper moet 


namelijk onderzoeken wat de bestemming is van het perceel . Men kon toen al weten dat er 
strijd was met het geldende bestemmingsplan en dat een nieuwe radar op de locatie te 


Herwijnen dus lang zou kunnen duren door de procedure. Kennel ijk  was dit geen probleem 
voor het m i nisterie, wat iets zegt over de vermeende urgentie. Als dit  wel als probleem zou 


worden gezien begrijpen wij n iet waarom defensie juist voor de aankoop van het perceel 


geen onderzoek naar a lternatieve locaties heeft gedaan.  


3. Wij zijn van mening dat _de RCR en het inpassingsplan onmiddellijk moeten 


worden stopgezet en dat meer onderzoek moet worden gedaan naar de 


gezondheidsrisico's. 


Wij zij n ,  met de Tweede Kamer, van mening dat gezondheidsrisico's die samenhangen met 
de komst van de radar n iet kunnen worden benoemd en ook n iet kunnen worden uitgesloten.  


Het in uw opdracht gemaakt rapport van TNO begint nota bene met een uitsluitingsclausule! 


Uit de ronde tafelgesprekken over de radar in de Tweede Kamer op 10 september 2020 bl ijkt 


dat verschil lende wetenschappers van mening verschi l len over gezondheidsrisico's die te 


maken hebben met deze radar. 


Er is dus geen eenduid ig standpunt over deze zaken, dat geldt ook voor het in uw opdracht 


gemaakte rapport van TNO. Dit rapport is dus n iet za l igmakend en het rapport bewijst dan 
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ook niet onomstotel ijk  dat er geen gezondheidsrisco's te verwachten zij n ,  sterker nog: TNO 


kan en wil d ie risico's niet uitsluiten en ze wil ook geen garantie geven.  De Tweede kamer 
heeft daarom terecht gezegd dat er meer onderzoek moet worden gedaan.  Wij begrijpen 
daarom niet waarom u koste wat het kost nu met deze procedure door wil gaan, terwijl de 


Tweede Kamer nog steeds niet a kkoord is gegaan met de zogenaamde RCR procedure. U 


zegt in uw besluit dat d it wel het geval is,  maar dit bl ijkt nergens uit. Inmiddels is gebleken 


dat de Eerste Kamer opnieuw over de radar wil spreken. Uit d it feit blijkt dat ook de Eerste 
Kamer nog steeds n iet is overtuigd van uw plannen om de radar  naar Herwijnen te brengen . .  


Wij kunnen onze mening geven over het voorontwerp i n passingsplan en daarmee kunnen 
we (zij het indirect) via het voorontwerp inpassingsplan wel kritiek leveren op het RCR 


beslu it. 


Uit de rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer op 10 september j l .  bleek dat u zelf een 


val ideringsonderzoek heeft laten doen ten aanzien van het TNO rapport. Dit rapport is echter 


ook kritisch naar het TNO rapport. Wij hebben hierover van u nog geen verklaring gehoord .  


Graag ontvangen wij d ie alsnog. Wij g a a n  ervan uit dat u d e  i nformatie d i e  na het ter inzage 


leggen van dit voorontwerp inpassingsplan, zult gebruiken om deze procedure te stoppen. 


Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de richtafstand van 1500 meter die in acht moet 
worden genomen . Op de door u beoogde locatie l iggen won ingen binnen die richtafstand. 


Wij vragen ons af waarom u desaln iettemin van mening bent dat de radar wel op deze 


locatie kan worden gebouwd. Een slu itende motivering ontbreekt. 


4. Wij zijn van mening dat nog steeds onvoldoende onderzoek is gedaan naar 


alternatieve locaties en dat op de twee alternatieve locaties die uit het 


bestaande onderzoek komen, ten onrechte geen actie is ondernomen. 


Wij hebben het altijd vreemd gevonden waa rom er voorafgaand aan maar (na de kritiek van 


de gemeenteraad van Lingewaal) er nooit onderzoek is gedaan naar andere locaties. Tot op 
de dag van vandaag hebben we daarover nog geen verklaring van u gehoord. Pas in het 


gesprek dat u op 30 a ugustus 2019 met burgemeester Keereweer en wethouder Hartman 


had, heeft u toegegeven nooit eerder locatieonderzoek te hebben gedaan en heeft u 


toegezegd dat alsnog te gaan doen. Dat heeft u ook gedaan, het rapport is bij het 


voorontwerp i n passingsplan gevoegd als bij lage. Wat ons daarbij opvalt, is het feit dat er 


twee alternatieve locaties blijken te zijn die volgens u naast Herwijnen geschikt zijn. U komt 


vervolgens met het arg ument dat er geen tijd zou zijn om deze gronden (die in particu l iere 


handen zij n) te verwerven. 


Dat is een vreemd arg ument, want u heeft voldoende gelegenheid gehad om onderzoek te 


doen en dan zouden deze twee locaties er waarschijn l ijk  ook uit  gekomen zijn .  Verplaatsing 


van de radar  is namelijk al sinds 2010 bij u in beeld .  Dan zou u voldoende tijd hebben gehad 


om de betreffende percelen in eigendom te krijgen . Door uw eigen na latigheid komt u nu in 


tijdnood met een beroep op het vermeende landsbelang en gebruikt u dat nu tegen de 
gemeente West Betuwe en de inwoners van Herwijnen. 


Dat vinden wij n iet acceptabel. Wij v inden dat u alsnog op korte termijn i n  gesprek moet gaan 


met de eigenaren van de betreffende percelen. Dat de betreffende gemeenten net als wij n iet 
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blij zijn met de komst van een radar begrijpen wij, maar bij de beide alternatieve locaties 


l iggen op korte afstand geen won ingen. Dat is belangrijk, want bij die twee a lternatieve 
locaties wordt wel voldaan aan de richtafstand van m in imaa l  1500 meter. 


Als u bij onze gemeente de RCR procedure volgt, dan kan het bij de andere twee gemeenten 


ook. Wij vinden in de toel ichting van het voorontwerp inpassingsplan zeer weinig terug over 


de inspanningen die u heeft gedaan om de betreffende percelen te verwerven, het argument 
van onteigening is wat ons betreft geen argument, want missch ien zij n de betreffende 


eigenaren wel bereid om hun percelen aan defensie te verkopen. Als je het niet probeert, 


weet je het ook niet en wij krijgen uit het onderzoek en de toel ichting niet de indruk dat u 
serieus pog ingen hebt gedaan. 


Tijdens de rondetafelgesprekken van 10 september 2020 is door het bewonerscomité "radar 
nee" een i nteressante alternatieve locatie genoemd waar niemand aan had gedacht, 


namelijk  de voormalige kerncentrale Dodewaard. Op dat perceel is mi l ieucategorie 6 van 


toepassing, dezelfde m i l ieucategorie als de radar. Het l ijkt ons van belang om deze locatie te 
onderzoeken. Er l iggen geen woningen in de buurt. Wij verzoeken u hierbij om deze locatie 
ook als alternatieve locatie te onderzoeken. 


5. Wij verzoeken u actie te ondernemen en onderzoek te doen naar aanleiding van 


de vragen en suggesties die het bewonerscomité "Radar Nee" op 10 


september 2020 heeft gesteld en gedaan. 


Tijdens de ronde tafelgesprekken van 10 september 2020 zij n  door Ruben van der Horst en 


Edwin Rijkse van het bewonerscom ité "radar nee" aan het woord gekomen. Aan hen werd 


door het kamerlid van D66 gevraagd wat zij het liefste zouden wil len. Hun antwoord was dat 


zij het l iefst zagen dat deze RCR procedure en het voorontwerp i n passingsplan zou worden 
gestopt en dat er eerst meer onderzoek zou worden gedaan, ook naar een door hen 


genoemde alternatieve locatie, namel ijk  de voormal ige kerncentrale Dodewaard. In de 


tussentijd zou de huid ige radar in Nieuw Mi l l ingen met reserve onderdelen in werking kunnen 
bl ijven. 


Wij vinden dit idee van het bewonerscomité Radar nee erg goed. Wij vragen u dan ook de 


alternatieve locatie te Dodewaard serieus te onderzoeken en ook te bekijken hoe de huidige 


radar  kan worden onderhouden. Wat ons betreft, kan dan de druk van de ketel worden 


gehaald door deze RCR procedure en het voorontwerp inpassingsplan te stoppen. In de 
buurt van de voormalige kerncentrale zijn geen woningen gesitueerd en daar is a l  een 


categorie 6 aanduid ing aanwezig. Bezint eer g ij begint en wij hopen dat u deze handschoen 
wil  oppakken. Graag horen wij uw mening hierover. 


6. Wij zijn het niet eens met het besluit om een RCR procedure te volgen en een rijks 


inpassingsplan te maken. 


Wij zijn er n iet van overtuigd dat de RCR procedure met het voorontwerp i n passingsplan de 


juiste procedure is die hier wordt gevolgd. Bovendien is niet aan de eisen van de wet 


voldaan, want uit de toel ichting blijkt niet dat de Tweede Kamer heeft ingestemd. Het besluit 


om de RCR procedure te gaan volgen is dus zowel i n  de vorm als de inhoud onjuist. Wij 


kunnen gelukkig onze kritiek uiten in de voorontwerp i n passingsprocedure. Omdat het RCR 
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besluit onjuist is,  is deze rijks i npassingsprocedure ook onjuist en mag die n iet worden 


gevolgd. Wij verzoeken u dan ook om hiermee met onmiddel l ij ke ingang te stoppen. 


Volgens ons l igt de bevoegdheid om een bestemmingsplan wel of n iet vast te stel len in deze 


zaak nog steeds bij de Raad, in d it geval de gemeenteraad van West Betuwe. Ook is de 


gemeenteraad van West Betuwe nog steeds als enige bevoegd om te bepalen of sprake is 


van een goede ruimtelijke ordening. De Raad van de gemeente Lingewaal vond dat er geen 


sprake was van een goede ruimtelijke ordening. Dat standpunt is n iet veranderd i n  West 


Betuwe en de raad steunt nog steeds het besluit van de toenmal ige raad van de gemeente 
Lingewaal. Wij vinden dat het Rijk dat standpunt moet respecteren en accepteren. 


Tenslotte wil len wij nog reageren op hetgeen in de toel ichting onder paragraaf 7.1. is 


verwoord. Als n ieuwe raad van de gemeente West Betuwe zijn wij vanuit Defensie helemaal 
niet in de gelegenheid gesteld om eerst zelf een bestemmingsplan vast te stellen. Het 


college is door het min isterie van Defensie voor het blok gezet: i n  het eerste gesprek met 


wethouder Hartman in 2019 werd meteen gezegd dat men van plan was om een RCR 
procedure te gaan volgen, nog· voordat college en raad hierover zelf een standpunt zouden 


kun nen innemen. Dit hebben zowel college als raad het min isterie van Defensie erg kwalijk 


genomen. Als u ons voor het blok zet, nota bene zonder grondig onderzoek te hebben 


gedaan,  is het niet vreemd dat er geen oplossi ng komt. U suggereert trouwens in deze 
paragraaf van de toel ichting dat er misschien een andere oplossing gevonden zou kunnen 
worden waarmee de nationale belangen voldoende geborgd zouden kunnen worden. Daar 


zouden wij meer van wil len weten, bij  ons is die oplossing niet bekend. 


Wij herinneren u er nog maar eens aan dat u het cumulatieonderzoek naar stral ing en het 


locatie onderzoek pas bent gaan doen na vragen van burgemeester Keereweer en 


wethouder Hartman tijdens het gesprek op 30 augustus 2019 en niet eerder. Wij verzoeken u 


om de feiten juist weer te geven i.n het voorontwerp i npassingsplan en (als u doorgaat met 


deze procedure) aan te passen. 


7. Wij zijn van mening dat onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de 


inwoners van Herwijnen en de gemeente West Betuwe. 


In het voorontwerp inpassingsplan is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van 


de i nwoners van Herwijnen en de belangen van de gemeente West Betuwe. Deze belangen 


zijn in het plan niet zichtbaar. De vraag is waarom het zogenaamde nationale belang 


zwaarder zou moeten wegen dan de belangen van de inwoners van Herwijnen en West 


Betuwe. Deze belangen zijn n iet genoemd en benoemd. Naast het voornaamste belang,  
namel ijk de volksgezondheid, zijn er ook andere belangen. Zo zal  het bijvoorbeeld n iet 
mogel ijk zijn om n ieuwe windmolens te bouwen i n  de nabijheid van de radar. Waarom wordt 


door het Rijk onderscheid gemaakt tussen windmolenparken? Doordat de radar in Nieuw 


Mi l l ingen weg gaat kunnen andere windmolenparken doorgaan. Waarom daar wel en n iet in 


de gemeente West Betuwe en gemeenten die nabij l iggen? Op die manier wordt het erg 
moei l ijk  om aan de mi l ieudoelstel l ingen te voldoen. Op die manier kan de gemeente West 
Betuwe n iet/onvoldoende haar steentje bijdragen aan het Gelders Energ ie akkoord. Waar is 
uw onderbouwing dat windmolenparken in andere provincies wel door mogen gaan maar in 


Gelderland ten minste worden bemoei l ijkt? Wij ontvangen graag uw visie hierop. 
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Wij gaan ervan uit dat a l le belangen in deze ruimtelijke procedure gel ijk  zouden moeten 


worden gewogen. Het n iet/onvoldoende benoemen en wegen van de belangen van de 


inwoners van Herwijnen en de gemeente West Betuwe zorgt ervoor dat deze RCR en het 
voorontwerp inpassingsplan met onm iddel l ijke ingang moeten worden gestopt. 


8. Conclusie 


Wij zijn tegen de komst van de door defensie gewenste smart-L radar  naar Herwij nen. Wij 


vinden dat wij genoeg argumenten hebben om ons tegen de komst van deze radar te 


verzetten .  Daarom m aken wij gebruik van deze gelegenheid om een inspraakreactie in te 
dienen tegen het voorontwerp i n passingplan. 


Wij vinden verder dat de argumenten die u gebruikt n iet overtuigend en heel vaak onjuist 


zijn, uw voorstel is in strijd met de (Grond) wet. Wij zijn en bl ijven van mening dat de Raad 


van de gemeente Lingewaal het in 2018 bij het rechte eind had en terecht van mening was 


dat deze wijziging van het bestemmingsplan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 


Dat was zo en dat is nog steeds zo. 


De gemeenteraad van Lingewaal heeft het ontwerp bestemmingsplan destijds terecht niet 


vastgesteld en had daar goede rédenen voor. Die argumenten zijn door u niet (overtuigend) 


weerlegd. De Raad en wij als fractie van LLB zijn het tot op de dag van vandaag eens met 
de gemeenteraad van de voormalige gemeente Lingewaal. 


Wij vinden dat er genoeg argumenten zijn om nader onderzoek te doen en d at nog heel veel 
vragen moeten worden beantwoord. Niet al leen van ons, maar ook van de Tweede Kamer 


tijdens de ronde tafel gesprekken van 10 september 2020. Wij hebben begrepen dat de 


Tweede Kamer naar aanleid ing van de rondetafelgesprekken 114 n ieuwe vragen heeft 


gesteld. Dit zegt wat ons betreft genoeg over de haalbaarheid en de houdbaarheid van de 


door u gewenste ruimtelijke ontwikkel ing. 


Om die reden verzoeken wij u te beginnen om de RCR procedure en d it inpassingsplan met 


onmiddellijke ingang stop te zetten en eerst meer onderzoek te doen naar de effecten van 


stra l ing van de radar, de vraag of de radar  toch in Nieuw Mi l l ingen kan bl ijven met 


aanpassingen, de uitwerking van twee alternatieve locaties voor de radar  die uit het 


onderzoek komen en het zoeken naar n ieuwe locaties, zoals de locatie van de voormalige 


kerncentrale in Dodewaard. Zolang d it a l les niet duidelijk  is,  is uw voorstel n iet rijp voor 


besluitvorming en kunt het zeker n iet aan ons opleggen op de manier zoals u nu doet. 


Het doel van deze inspraakreactie is u op de hoogte te stel len en op te komen voor de 


belangen van de inwoners van Herwijnen en de belangen van de gemeente West Betuwe. 


Als we die belangen bekijken, dan is de smart-L radar een gevaar voor de volksgezondheid. 


U it uw eigen stukken en onderzoeken bl ijkt dat u d it n iet kunt uitsluiten. Dan geldt de 


uitdrukking, bij  twijfel n iet doorgaan. Die twijfel is er en zal niet weggaan. 


Wij roepen u daarom dringend op om onmiddellijk te stoppen de radar naar Herwijnen 


te halen. Wij roepen u verder op om alles in het werk te stellen om de radar (voor zover 


dat nodig zou zijn) naar een andere, meer geschikte locatie te verplaatsen. 
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Uw com m u nicatie en met name de toon daarvan richting de gemeenteraad van Lingewaal en 


het col lege en gemeenteraad van West Betuwe verd ient niet de schoonheidsprijs.  Bij de 
interventie van burgemeester Keereweer en wethouder Hartman is h ier u itdrukkel ijk  op 


gewezen .  Toen is door u de toezegging gedaan de communicatie te verbeteren.  Dat is 


gelukkig het geva l ,  maar het kan altijd beter. Wij bl ijven hopen dat de communicatie verder 


zal verbeteren.  Wij hopen dit terug te zien in de manier waarop u omgaat met deze 


inspraakreactie en de mondelinge inspraakreacties die de i nwoners op 16 en 17 september 


2020 aan u hebben verteld . 


Deze inspraakreactie van LLB is heden zowel via het formul ier dat op de website van het 
m i n isterie van Defensie staat als .per brief aan u gestuurd.  Wij ontvangen g raag een 


ontvangstbevestig i ng van u .  


Hoogachtend, 


Fractie Leefbaar Lokaal Belang 


u i lenburg 


ctievoorzitter 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 1 6 : 0 5  
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Vonk 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: W. 
Straat: Kromme Akkers 
Hu isnummer: 17 
Postcode :  4171  BM 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-5050 1207 
E-mailadres: jeaninevonk@gmail .com 
Als: Particulier 
Mede namens: J .W. Vonk-van Meteren 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja de belangen van de inwoners van Herwijnen 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, wonen binnen straal van 1 .  500 meter van beoogde locatie. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
zie bijlage 


Reactie 
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lnspraakpunt Radarstation Herwijnen 


Postbus 142 


2270 AC Voorburg 


Herwijnen, 10 oktober 2020 


Geachte staatsecretaris Visser, leden van het Kabinet en leden van de Eerste en Tweede Kamer, 


Als eigenaar en bewoners van een prachtige woning in het mooie Herwijnen hebben wij ernstige 


bezwaren tegen uw voorgenomen plaatsing van een mil itaire SMART-L radar in ons dorp. 


Onze woning bevindt zich binnen de 1.500 meter grens van de beoogde radarlocatie. Wat ons bezig 


houdt is hoe wij in staat zijn de komst van deze radar te voorkomen. In hoeverre kunnen degenen die 


de beslissing nu moeten gaan nemen zich verplaatsen in onze situatie in Herwijnen? 


Zouden staatssecretaris Visser, Kabinet, Tweede en Eerste Kamerleden er hetzelfde over denken als 


zij eigenaar/bewoners zouden zijn van een woning op een niet-veilige afstand van een radar die 


straling afgeeft waarvan niet bekend is wat o.a. de gezondheidsrisico's op lange termijn zijn? 


Zouden zij in dat geval ook zo zorgeloos besluiten nemen terwijl de gezondheid van hun familie, 


kinderen en kleinkinderen en mede-inwoners van Herwijnen op het spel staat? 


U beweert, gestaafd door onderzoeken, dat de radar geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. 


Maar u baseert u daarbij alleen op die onderzoeken, die uw vooronderstelde ideeën onderschrijven. 


Er zijn namelijk ook onderzoeken die het tegenovergestelde aantonen en breder hebben gekeken 


dan alleen thermische effecten. 


Zolang de geleerden van deze wereld niet het onomstotelijk bewijs kunnen leveren over wel of geen 


gevaren voor de volksgezondheid mag u geen enkel risico nemen. 


U bent als landelijke overheid wettelijk verplicht zorg te dragen voor de gezondheid van ons als 


inwoners van Nederland. Aan het recht dat onze overheid zorg draagt voor de gezondheid van haar 


onderdanen mag u in GEEN ENKEL GEVAL tornen ! 


U bent aangesteld en/of gekozen om dit belang van volksgezondheid te voet en te paard te 


verdedigen. 


Schokkend is het dat u als landelijke overheid over de lokale democratie heen walst. De 


gemeenteraad van Lingewaal en tegenwoordig West Betuwe heeft unaniem het besluit genomen het 


bestemmingsplan niet vast te stellen en is daarmee tegenstander van plaatsing van deze radar in het 


belang van de gezondheid van zijn inwoners. De gemeenteraad weet zich daarin gesteund door zijn 


inwoners. Het is zeer stuitend voor onze democratie dat u meent lichtvoetig met dit besluit om te 


kunnen gaan. Schaam u dat u uw onderdanen op deze manier in de kou zet.. ...... . 


Zelfs de Belgische overheid zorgt beter voor haar inwoners dan u door strengere normen te stellen 


aan toelaatbare straling. 


Daarnaast is het stuitend dat u de volksgezondheidsrisico's ter zijde schuift ten gunste van een 


snelle( re) termijn van realisatie. 


Ook het hebben van eigendom op een bepaalde locatie is een schandalig slecht argument om de 


volksgezondheid in de waagschaal te stellen. 


In ons Huis van Thorbecke zijn gemeenten een autonome bestuurslaag, die eigen lokale keuzes 


kunnen maken op basis van de problematiek in de gemeenten. 


Op allerlei terreinen is er bij de Rijksoverheid te weinig respect voor gemeenten, deze worden slechts 


als uitvoeringsinstellingen gezien. En als die uitvoering het Rijk niet bevalt, dan wordt de 


Rijkscoördinatieregeling uit de kast getrokken en de gemeentelijke autonomie overruled. Dat is 
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funest voor de interbestuurlijke verhoudingen, onze democratie en de geloofwaardigheid van onze 


landelijke overheid. 


Als u de volksgezondheid van uw inwoners echt belangrijk vindt dan zou u moeten laten 


onderzoeken welke andere mogelijkheden, kansen en systemen er zijn (ten opzichte van tien jaar 


geleden toen Defensie voor dit systeem koos) het Nederlandse luchtruim te bewaken. Wereldwijd 


hebben de afgelopen jaren de technologische ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opgevolgd en 


er zijn ongetwijfeld veel betere en vernieuwde mogelijkheden zicht te houden op ons luchtruim. 


In het uiterste geval zou u meerdere (meer dan 2) radartorens in Nederland kunnen plaatsen en/of 


voor een combinatie van eigentijdse technologie kunnen besluiten en daarbij zou u dan makkelijker 


kunnen kiezen uit meer geschikte locaties dan Herwijnen. 


Wat ons ook zeer tegen de borst stuit is uw folder ' Antwoorden op veelgestelde vragen Radarstation 


Herwijnen'. Het lijkt meer een promotie- en goednieuwsshow dan dat het daadwerkelijk overtuigt 


met onomstotelijk bewijs dat een radarstation in Herwijnen een bittere noodzaak, een zaak van 


leven en dood is. In de eerste zin van deze folder staat ' Defensie wil een radarstation in Herwijnen 


neerzetten'. 


Hoezo Defensie WIL? Gelukkig is het in het echte leven zo dat je niet alles krijgt wat je wilt ...... houdt 


u dat vooral goed voor ogen in dit proces! 


Nog overbodig toe te voegen is dat wij ook de reactie van ons Bewonerscomité van harte 


ondersteunen, onderschrijven en daarbij aansluiten. 


Met vriendelijke groet, 


W. Vonk 


J.W. Vonk-van Meteren 


Kromme Akkers 17 


4171 BM Herwijnen 


P.s. wij stellen het op prijs als onze reactie daadwerkelijk ter hand wordt gesteld aan staatssecretaris 


Visser, leden van het Kabinet en Tweede en Eerste Kamerleden. 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 1 7 :  38 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Van Helden 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: R.S.  
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 28 a 
Postcode :  4171  CE 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-51901331 
E-mailadres: rebecca@vanhelden.nu 
Als :  Particulier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d i t  een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 1 8 :  03 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Klaveren-Hessel 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: G . J .  
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 55 
Postcode :  4171  CB 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-10379497 
E-mailadres: gjhessel@ hccnet .n l  
Als: Particulier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  
1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d i t  een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 
2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  
3)  U spreekt over landsbelang maar u gaat rücksichtslos voorbij aan het belang van de 
onzekerheden in  uw onderzoek en het gebrek aan garanties voor de volksgezondheid op 
lange termij n .  Uw visie is daarmee kortzichtig en eigengereid . U heeft rekening te houden 
met de veiligheid van uw burgers, ook op " Microniveau" .  Accepteer uw verlies, u heeft al 
veel inschatting sfouten gemaakt aangaande d iverse "zaken" in land sbelang . 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 1 8 :  20 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Koud ijs 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .  
Straat: Rij- e n  Uitweg 
Hu isnummer: 22 
Postcode :  4171  CN 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-54940610 
E-mailadres: info@hanskoud ijs. nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Aannemersbedrijf H Koudijs 
Mede namens: IH Koudijs-van Helden 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
De plaatsing van de radar kan mijn gezondheid aantasten, en de prijs van mijn woning 
reduceren. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
De radar produceert hoogfrequente stra l ing , en de gevolgen van deze stra l ing voor de 
gezond heid van de omwonenden , op de korte en lange termijn , zijn niet du idelijk. Er  wordt 
niet gegarandeerd dat deze stral ing veilig is , en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op onze gezond heid, of welbevinden op de korte en lange termijn .  Wij willen 
geen proefkonijn spelen. De radar is te d icht bij de bebouwing, Ook volgens de richtlijn van 
VNG. Wij zitten op zichtlocatie van de radar, en willen geen ALS of andere aandoeningen 
krijgen. 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 1 8 : 23 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Erkel 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: E .  W. 
Straat: Rij- en Uitweg 
Hu isnummer: 8 
Postcode :  4171  CN 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-20674900 
E-mailadres: esther@erkel. nl 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie antwoord 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
zie antwoord 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie antwoord 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als bewoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de SMART L Radar in Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar prod uceert hoogfrequente stra l ing, en de gevolgen van deze straling voor de 
gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn n iet d u idelijk. Er wordt 
NIET GEGARAN DEERD, dat deze straling veilig is en ook NIET UITGESLOTEN dat d it 
negat ieve invloed heeft op mijn gezond heid of welbevinden op korte en lange termijn .  
2)  De locatie van de radar is  TE DICHT bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als U de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  
3)  Ik  wens geen proefpersoon te worden " "  bij twijfel over gezondheid niet doen ! !  


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 1 8 : 24 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : M ic hels 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: A. E. M .  
Straat: Rij- en Uitweg 
Hu isnummer: 12 
Postcode :  4171  CN 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-22339780 
E-mailadres: aemmichels@gmail .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
De belangen van de bewoners van Herwij nen zijn over het hoofd gezien! 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Mijn gezondheid staat op het spel. Daarnaast zal de waarde van mijn woning dalen, wie 
koopt er nu een huis naast een radar? 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termijn. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 1 8 :  50 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Van Ooijen 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: 1. 
Straat: De Strobbel 
Hu isnummer: 28 
Postcode :  4171  BS 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: ingrid .vanooijen@ hotmai l .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d i t  een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


3)  Hoe is het mogelijk dat d it in Nederland kan en dat u wi l lens en wetens de bewoners 
van Herwij nen aan d it gevaar wilt blootstellen???? zonder te weten wat de gevolgen zijn???? 
of de gevolgen te negeren en gewoon alles door te zetten. ??? Deze kolom is te klein om de 
gang van zaken te benoemen d it niet kloppen. Gelukkig zijn deze zijn a l  in  d iverse 
interviews en artikelen ter sprake gekomen. Antwoorden??? 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 19 :46 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Van maaren 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: J . M .  
Straat: Mert 
Hu isnummer: 7 
Postcode :  4171  LB 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-40601788 
E-mailadres: j .  van. maaren2@kpnplanet .n l  
Als: Organisatie 
Organisatie: Melkveebed rijf 
Mede namens: Gerda van Maaren 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoordt vraag 4 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoordt vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoordt vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  
1) De radar produceert hoogfrequente stra l ing ,  en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er 
wordt2) De locatie van de radar is te d icht bij de bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  niet gegarandeerd dat deze stral ing veilig is, en ook niet 
uitgesloten dat d it een negatieve invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte 
en lange termij n. Tevens ontbreken er deugdelij ke onderzoeken naar de gezondheid van het 
vee en wat de impact van stral ing is van de melkrobot, deze apparatuur is zeer gevoelig. 
Tevens zie ik  een enorme waardedal ing van mijn boerderij en landerijen. 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 1 9 :  59 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Van Weelden 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: B . J .  
Straat: Jacob de Jong hst raat 
Hu isnummer: 1 
Postcode :  4171  DE 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-55798667 
E-mailadres: vanweeldenbjorn@gmai l .com 
Als: Particulier 
Mede namens: D. Hopkoper 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d i t  een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 2 0 :  26 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  Ing . 
Achternaam : Ruiten burg 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: A. 
Straat: Kol straat 
Hu isnummer: 32 
Postcode :  4171  CZ 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 0418-582439 
E-mailadres: alexruitenburg@ live .n l  
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d i t  een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


3)  Wij zijn van mening dat de plaats van de radar d icht bij ons dorp een potentieel 
gevaar is. Vijand ige partijen of terroristen kunnen d it beschouwen als een doelwit om aan te 
vallen. 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 20 :44 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  Dr. 
Achternaam : Mu i lwijk 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: P. M . C. 
Straat: Jacob de Jong h straat 
Hu isnummer: 5 
Postcode :  4171  BX 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-24812153 
E-mailadres: patric .mui lwijk@gmail .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie m ij n  opmerking bij de laatste vraag, hierin komt de vraag op d it antwoord terug .  


Zijn e r  zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie m ij n  opmerking bij de laatste vraag, hierin komt de vraag op d it antwoord terug .  


Wordt u geraakt i n  uw belang? Z o  ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie m ij n  opmerking bij de laatste vraag, hierin komt de vraag op d it antwoord terug. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Goedenavond, 
Graag geef ik  b ij deze mijn reactie op het " Voorontwerp Rij ksinpassingsplan voor een 
mi l itair radarstation in Herwijnen". 
Ik vind het fij n om als inwoner van Herwij nen, daardoor belanghebbende, mij n  reactie te 
mogen geven. Ik ben voorstander van het feit dat het Nederlandse luchtruim goed bewaakt 
moet worden. En wellicht moet d it gebeuren met de SMART L radar. Ik denk zelfs d at 
niemand daar tegen kan zijn .  Op dat punt zijn we het met elkaar eens. 
Ik ben tegen de plaatsing van de SMART L radar in Herwijnen. Omdat ik niet overtuigd ben 
van het feit (gegarandeerd) dat h ij niet schadelijk is voor mijn gezond heid en dat van m ij n  
gezin (op langere termijn) .  I k  ben er van overtuigd, wanneer ju llie er echt goed onderzoek 
naar doen, dat er echt wel een plek in Nederland te vinden is waar geen enkel mens aan de 
stra ling bloot gesteld gaat worden. 
De oplossing is dus heel simpel :  
1) Bewijs middels een gedegen en uitgebreid onderzoek dat de plaatsing van de radar in  
Herwij nen voor mij en mijn gezin niet schadelijk is  voor onze gezondheid voor de komende 
40 jaar of langer. 
2) Is hier geen geld, of tijd voor? zet de radar op een plek waar geen enkel mens aan de 
stra ling bloot gesteld wordt(onderzoek wijst u it dat d ie er zijn) .  
Omdat ju l l ie niet kiezen voor de bovengenoemde simpel oplossingen is  d it dossier enorm 
omvangrijk geworden. Er komt heel veel, als betrokken, op ons af en we willen zo zorgvuldig 
mogelijk h iermee omgaan. Dat gaat van verzoeken van TV prog ramma's tot aan interviews 
in landelij ke kranten. Maar ook belangstell ing vanuit b innen en buitenland voor ons 
probleem. Dit alles heeft ons er toe doen besluiten om ons als betrokkenen te organiseren. 
En jurid ische ondersteuning te vragen, want d it alles gaat de "gewone man" zijn pet ver te 
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boven. U begrijpt dat d it erg veel tijd en energie kost. Energie hebben we genoeg maar we 
komen tijd te kort om alles goed voor te kunnen bereiden met de experts. 
We wil len het goed doen en vragen om meer tijd, een aantal weken langer de tijd na het 
ind ienen van deze reactie tot aan het indienen van de zienswijze. 
We wil len al lemaal het zelfde, een veilig Nederland zonder dat er iemand last heeft van 
radar stral ing.  En dat kan, ik ga er vanuit dat we hier samen u it gaan komen. 
Dank u wel. 
Met vriendelij ke g roet, 


Patric Mu ilwij k 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 2 1 :  00 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Kerkhoven-Sl ingerland 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: L.C. 
Straat: Wadensteinsesteeg 
Hu isnummer: 2 
Postcode :  4171  CM 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-13625839 
E-mailadres: lenykerkhoven@ hotmai l .com 
Als: Particu lier 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Wordt u geraakt i n  uw belang? Z o  ja, kunt u aangeven hoe? 
Er word niet gegarandeerd dat de straling niet schadelijk voor onze gezondheid en dan zet je 
m toch neer?? Dat is raar! ! !  Als hier de ziekte ALS veel meer voorkomt dan ergens anders in 
Nederland en dat misschien gelinkt kan worden aan de a l  aanwezige stral ing van de KNMI en 
de boten over de Waal maakt me dat ongerust en boos dat ju l l ie in de afgelopen 2 jaar n iet 
veel actiever naar andere plekken hebben gezocht. Als de stra l ing meer kapot maakt dan tot 
nu word gedacht zijn de hu izen hier (net als in  Groningen (door de gaswinning)) niks meer 
waard. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
De manier van communiceren irriteert me heel erg. Eerst een hoop voorbereiden zonder dat 
iemand daar weet van heeft. Een oplettende bewoner komt erachter en vervolgens krijgen 
een heel aantal mensen een bezoekje om ze gerust te stellen dat het zonder gevaar is. DAT 
WETEN JULLIE H ELEMAAL NIET! Die garanties zijn er helemaal niet. Een stra l ingsgevoelige 
vrouw krijgt een geïsoleerd huis aangeboden als ze haar mond maar houd . Dat is toch 
omkoperij ! Vervolgens word het ingetrokken omdat er vanuit de gemeente tegengas word 
gegeven. Zo ga je niet met mensen om. Wat ik ook niet begrijp is dat deze radar een 
bereik heeft van 480 km als het over luchtdoelen gaat. En als het om ba l l istische raketten 
gaat 'kijkt' hij nog veel verder. Dan is het hier toch helemaal niet nod ig . Dan kan de radar in 
Friesland dat gemakkelijk aan. 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 2 1 :  09 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  Drs. 
Achternaam : Rij kse 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .  E .  
Straat: Jacob de Jong hst raat 
Hu isnummer: 6 
Postcode :  4171  BX 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: je. rijkse@concepts. n l  
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Ja, is niet volled ig.  


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, is niet volled ig.  


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
ja, zie vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Geachte lezer, 


Bij deze geef ik een reactie op het Voorontwerp Rij ksinpassingsplan voor een mi l itair 
radarstation in Herwij nen 


Onderstaande reactie kunt u ook eigenlijk als wel bekend beschouwen, aangezien ikzelf met 
enkele andere betrokkenen hier al meerdere malen met d iverse overheidsinstanties (zoals 
Ministerie van Defensie, Rijksvastgoed bedrijf, Tweede Kamer) over in  overleg ben geweest, 
maar ten overvloede:  


Ik  ben als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn/ onze gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n .  


2)  De locatie van de radar is  te d icht b ij de bebouwing, ook gezien de VNG richtlijn met 
de veilige richtafstand van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere 
plek d ie wel voldoet aan deze richtlij n. 


De afgelopen weken zijn voor ons intensief geweest. Omdat vanuit de overheidsinstanties 
d u idelijk is aangegeven dat zij van plan zijn de radar daadwerkelijk te willen plaatsen, 
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ondanks a l le onzekerheden, heeft er toe geleid dat wij, samen met dorpsgenoten, hebben 
moeten besluiten dat wij ons formeel moeten organiseren, en daarbij ook ju rid ische 
ondersteuning door een advocaat nodig hebben. Dit kost ontzettend veel tijd, naast alle tijd 
d ie al in d it proces is gestoken met betrekking tot informeren van de politiek. 


Dit a l les is al lemaal erg ingewikkeld en tijd rovend. Wij vragen u dan ook in deze reactie om 
ons 6 weken u itstel te geven voor deze organisatie, om ons minimaal 6 weken extra te 
geven om d it eerlijk en open te voeren proces een goede kans te geven. Dus 6 weken extra 
tussen de dead l ine voor een reactie én de start van de indiening van zienswijzen. 


Verder geven wij ook aan dat we g raag weer met ju llie in gesprek willen om, vanuit de 
formele organ isatie, d it in  constructieve d ialoog verder vorm te geven. Het gevraagde u itstel 
zal hierbij kunnen helpen. 


Met vriendelij ke g roet, 
Edwin Rijkse 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 2 2 :  24 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  Drs. 
Achternaam : Siebring 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: R. H .  
Straat: Jacob d e  Jong hst raat 
Hu isnummer: 23 
Postcode :  4171  BX 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-44852092 
E-mailadres: rene. siebring@ itmag ine. nl 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
De radar produceert hoogfrequente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor de 
gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn n iet d u idelijk. Er wordt niet 
gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lang e termij n .  


Zijn e r  zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG richtlijn 
van 1500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel voldoet aan 
deze richtlij n. Deze richtlijn is er niet voor niets. Initieel werd ook bij hoogspanning 
aangegeven dat het geen schadelijke gevolgen zou hebben. Daarnaast is door Defensie 
steeds aangegeven dat het werken met Chroom 6 geen schadel ijke gevolgen zou hebben. 
Inmiddels weten we van beiden dat de werkelijkheid anders ligt. Je kunt de bevolking van je 
land niet wil lens en wetens b lootstellen aan straling zonder uit te kunnen slu iten dat d it 
negat ieve gevolgen heeft. Verder fietst de gehele in Leerdam naar schoolgaande jeugd u it 
Herwij nen op 200 meter van de radar van Defensie (en 500 meter van de KNMI radar) 
dagelij ks 2 keer langs de radar dat is veel d ichter bij dan de aangegeven waarde van 1 500 
meter. Bl ij kbaar zijn de levens van jeugd voor Defensie niet van belang. Verder wordt 
gemakkelijk over het feit heen gestapt dat de radar iedere 5 seconden een pu ls geeft en dat 
cumuleert voor iedere bewoner in Herwij nen tot meer dan 6,3 mi ljoen pu lsen per jaar ( ! ! ! )  
d ie boven d e  gestelde norm uit komen. Dat is volledig onacceptabel om een bevolking van 
een heel dorp hier aan bloot te stellen, terwij l er genoeg locaties in Nederland te vinden zijn 
wel in aanmerking kunnen komen voor een veilig gebru ik (waar geen mensen binnen 1500 
meter wonen), al leen zullen deze gebieden niet a llemaal in  handen zijn van Defensie en 
wordt derha lve de keuze niet gemaakt. De keuze is dus niet gericht op het hebben van een 
optimale locatie (zoals aangegeven door d r  Leendert Vriens is Herwij nen zelfs de slechts 
mogelijk keuze), maar gericht op het feit dat de g rond a) in bezit moet zijn van Defensie en 
b) dat het windmolen park in de Flevopolder door kan gaan. Dat zijn toch geen gefundeerde 
argumenten om een radar ergens neer te zetten waar hij conform richtlijnen en normen niet 
gebouwd zou mogen worden. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, ik woon in Herwij nen en sta dan dagelij ks blootgesteld aan stra l ing van de radar van 
Defensie, de radar van het KNMI en de radar van de boten ( 120. 000 per jaar) d ie over de 
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Waal voorbij varen. Dit tast enerzijds mijn gezondheid aan en anderzijds devalueert het de 
waarde van m ij n  woning. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja, dat ik het onbehoorlijk bestuur vind om in het kader van het landsbelang zaken door te 
d rukken d ie ook opgelost kunnen worden door een andere locatie te kiezen, maar d ie door 
tunnelvisie bij Defensie en het vasthouden aan het zelf gestelde doel worden doorgedrukt. 
Zowel de gemeente Lingewaal, als ook de Gemeente West-Betuwe hebben tegengestemd. 
Zelfs de Provincie Gelderland vraagt om opheldering. De manier waarop de radar wordt 
doorged ru kt, is volledig voorbijgaan aan de democratie in Nederland. Er kan ook geen 
sprake zijn van landsbelang, want in Wier staat al een soortgelijke radar en daar de Smart-L 
radar tot aan het Middellandse zeegebied kan kijken, liggen we niet gelijk ten prooi aan de 
Russen, de Drug kartels of andere potentiële ind ringers. Ik vind daarnaast dat het bl ij kbaar 
bij het Ministerie van Defensie gemeengoed is om laakbaar te handelen, voorbeelden 
hiervan zijn mi 1) de verhuizing van de Mariniers van Doorn naar Vlissingen, d ie vervolgens 
op het laatste moment niet doorgaat; 2) het ontkennen van het schadel ij ke karakter van 
Chroom 6 en bereid zijn om meer geld uit te geven aan advocaten en procedures dan aan 
het correct afhandelen en schadeloosstellen van de slachtoffers; 3) de radar in  Herwij nen. 
Het lijkt er mi  op dat er alles aan gedaan wordt om de minister in  het zadel te houden en 
politieke belangen zwaarder mee gewogen worden dan publ ieke cq burgerbelangen. Bij mij 
g roeit het vermoeden dat er in Europees Belang afspraken gemaakt zijn,  waar Nederland 
zich op voorhand aan gecommitteerd heeft en nu koste wat kost invull ing aan moet / 
probeert te geven. 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 2 2 :  36 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer of mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Weerd 
Voorvoegsel(s) : Van der 
Voorletters: J. L. 
Straat: Molenkamp 
Hu isnummer: 5 
Postcode :  4171  BT 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-46745829 
E-mailadres: jvgeffen271@ hotmail .com 
Als: Particu lier 
Mede namens: P.j van der weerd 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
De afstanden van de radar tot de mensen d ie er omheen wonen is  te kort. het dorp 
herwijnen ligt te d icht bij g rond waar de radar zou moeten komen. 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Gezondheids klachten op langere termij n .onze kinderen d ie nog jaren worden b loot gesteld 
aan. d e  stral ing van de pu ls radar.wij moeten onze kinderen opofferen. 
De lasten en ziekte verschijnselen d ie op langere termijn openbaren zijn nooit vastgesteld en 
of onderzocht bij b3wonera d ie binnen de straal van 1 500 meter wonen van de puls radar. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja wij wonen binnen de straal van 1 500 meter en ervaren ook stral ing van de schepen over 
de Waal en de 5g mast. 
Dus als de radar er ook nog b ij komt is d it n iet te doen.jaren langs bloot worden gesteld aan 
meerdere soorten stral ing.  
Wij hebben een kind niet om bewust bloot te stellen aan al lerlei gevaren maar om zorgeloos 
een leven te leven zonder gezond heid sproblemen g raag ! !  


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Gezondheid mens en d ier vooral na jaren blootstell ing van stral ing.  


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 2 3 : 29 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  Drs. 
Achternaam : Siebring-Klein 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: K. E. 
Straat: Jacob de Jong hst raat 
Hu isnummer: 23 
Postcode :  4 1 7 1 BX 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: karen. siebring@ itmag ine. nl 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Er staat in  het voorontwerp dat er geen noodzaak is tot een M.  E. R. omdat er geen risico zou 
zijn voor het mi lieu - voor flora en fau na, zover ik kan nagaan is dat niet met zekerheid te 
stellen, zijn er wel degelijk aanwijzingen dat de hoogfrequente pu lsstra l ing ondermeer van 
invloed is op ooievaars en vleermuizen, we zullen ons hier verder in gaan verdiepen. Graag 
krijgen we daar een antwoord op. 
Op p .23 punt 3 wordt betoogd dat er geen sprake is van gevaar en dat daarom plaatsing 
van de radar binnen 1500m van de bebouwde kom zou moeten kunnen, echter wil defensie 
geen garantie geven dat er geen gevaar is van deze stral ing,  valt de piekbelasting boven de 
ICNIRP norm en is de ICNIRP norm in Nederland veel hoger dan in  veel andere Europese 
landen. 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Het gaat bij Herwij nen om een du idelijke stapeling van stral ing, de radar van de KNMI en de 
radar van de scheepvaart tellen ook mee. Aangegeven werd in de informatie van Defensie 
dat de gemiddelde straling van de radar niet schadelijk is voor de gezond heid, ook niet 
wanneer deze gemiddelde stra l ing wordt opgeteld b ij de stral ing van de andere bronnen, 
maar zij kunnen geen zekerheid geven dat het volledig veilig is, het belang rijkste argument 
is voortd urend dat hun mensen ook met stral ing werken en niet ziek worden. Alleen gaat het 
dan altijd om tijdel ij ke b lootstel l ing. 
H ier, voor ons, gaat het om continue, levenslange blootstell ing, waarbij er ook continue 
terugkerende piekbelasting is waarvan niet zeker is wat het effect daarvan is. Het zou gaan 
om opwarming, vergelijkbaar zo zegt defensie met het stijgen van de lichaamstemperatuur  
bij sporten - maar het lijkt n iet hetzelfde, immers anders bescherm je de medewerkers niet 
bij het te d ichtbij komen en als het hetzelfde zou zijn dan is ook het continue b lootstellen 
aan temperatuurverhog ing door sporten n iet gezondmakend. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, ik word geraakt in het vertrouwen dat ik had in de overheid dat zij in g rote projecten 
garant staan voor het behoud en voor de bescherming van de gezondheid van hun burgers. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik vind het proces tot heden echt onbegrijpelijk, er worden proced ures gelopen om het 
bestemmingsplan te wijzigen, d it wordt afgewezen door de gemeente Lingewaal en later 


0031 


79 van 151







West Betuwe en nu wordt er een RCR ingezet om de radar in het kader van landsbelang toch 
door te zetten. Wat is dan de waarde nog van de gelopen procedures, van het democratisch 
proces dat daarmee geborgd zou moeten worden. Er wordt eerst een indruk gegeven van 
inspraak en deze verdwijnt vervolgens van tafel. 
Ik ben zeker niet tegen de radar, maar wel op deze locatie waar er een stapeling van 
stra ling ontstaat < 1500m terwij l niemand nog met zekerheid kan aangeven dat het veilig is 
en er serieuze aanwijzingen zijn van niet en terwij l er in  Nederland absoluut andere locaties 
zijn d ie minder belastend zijn voor de omgeving . Verder is er al een radar in Wier en kan ik 
me met het bereik van de radar niet voorstellen dat er geen tijd is om voor de radar d ie in 
Herwij nen zou moeten komen een goede plek te vinden (tenzij er d ruk is van derden waar 
defensie dan geen inzage in geeft). Er is door de GGD gekeken naar het voorkomen van ALS 
in deze omgeving, g raag zou ik ook een onderzoek willen zien naar het voorkomen van 
kanker en hart&vaat ziekten in deze omgeving in vergelijking met de omgeving omdat ook 
daar aanwijzingen voor zijn .  Voor beiden (ALS en kanker+ hart&vaatziekten) gaat het dan 
om een vergelijking van het dorp Herwij nen (n iet de hele gemeente) met een vergelijkbaar 
dorp in een gebied zonder stral ing.  


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 2 3 :  33 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : Dr. 
Achternaam : Van Arendonk 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: J .A. 
Straat: Achterweg 
Hu isnummer: 103 
Postcode :  4171  BB 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-5 1816447 
E-mailadres: j .avanarendonk@gmai l .com 
Als: Particulier 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
De radar produceert hoogfrequente stra l ing ,  en de gevolgen van deze stral ing voor de 
gezond heid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt niet 
gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. Dit is ongeveer 
hetzelfde als Chrome 6, zou ook veilig zijn om mee te werken. De meeste zijn ziek of a l  
overleden, Defensie heeft er  jaren over gedaan om deze mensen hun gelijk te geven. Dit 
willen we nu vooraf voorkomen. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG richtlijn 
van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel voldoet aan 
deze richtlijn .  Bijvoordbeeld G i lze Rijen, d it is toch al van Defensie en slechts 30 km verder. 


Reactie 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 22 :44 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Iersel 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: C .C .C. M .  
Straat: Leuvense Kweldijk 
Hu isnummer: 17 
Postcode :  4214 KV 
Woonplaats: VUREN 
Telefoonnummer: 06-12863783 
E-mailadres: karin@ bv-vanwill igen. nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: BV N ieuw Vredebest 
Mede namens: D. van Will igen 
D.A. van Wil l igen 
BV N ieuw Vrede best 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van bu itengebied Vuren Herwij nen, tegen de plaatsing van de SMART L 
radar in Herwijnen vanwege de volgende redenen : 


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra ling voor de 
gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet d u idel ij k. Er  wordt niet 
gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 00 :  06 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Mourik-van Arkel 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: M .  
Straat: S int Domusstraat 
Hu isnummer: 22 
Postcode :  4301 CP 
Woonplaats: ZIERIKZEE 
Telefoonnummer: 0 1 1 1-4 1 7 1 59 
E-mailadres: fami lievanmourik5@gmail .com 
Als: Particu lier 
Mede namens: Onze kinderen met opa's en oma's in Herwijnen 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord op vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord op vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord op vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 


Ik ben, als oudinwoner van en (schoon)dochter van (schoon)ouders wonende in  Herwijnen, 
tegen de plaatsing van de SMART L radar in Herwijnen vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfrequente stra l ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor de 
gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn n iet d u idelijk. Er wordt niet 
gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 06 :  54 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Thienen - d e  Bruijn 
Voorvoegsel(s) : Van 
Voorletters: B . N .  
Straat: Bout laan 
Hu isnummer: 7 
Postcode :  4171  DE 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-50933359 
E-mailadres: Brendaenjeroen@hotmai l .com 
Als: Particu lier 
Mede namens: Jeroen van Thienen 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  Wij wonen als jong gezin aan de rand van het dorp en l iggen 
"recht in de vuurl inie" 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 09 :  52 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Vroeg h 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .  H .  
Straat: Rozenstraat 
Hu isnummer: 3 
Postcode :  4171  AD 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-46320565 
E-mailadres: jolanda@flexistence. nl 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  
1) De radar produceert hoogfrequente stral ing, en de gevolgen van deze straling voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 0 :  54 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer en mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Werf 
Voorvoegsel(s) : v. d .  
Voorletters: J .  
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 67 
Postcode :  4171  CB 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: jelvava nderwerf@outlook. com 
Als: Particu lier 
Mede namens: O .G .  Brouwer, echtgenoot van J. v .d .  Werf 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Wij zijn, als g rootouders van onze zoon en zijn gezin, inwoners van Herwij nen, tegen de 
plaatsing van de SMART L radar in  Herwijnen vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op de gezondheid van onze zoon, schoondochter en d rie kleinkind eren of hun 
welbevinden op korte en lange termij n, en wat de invloed is  van de optelling met de 
KNMiradar en de vrachtboten over de Waal d ie van steeds zwaardere radar zijn voorzien. 
2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 1 :  10 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer en mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Bras 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: G .  L. 
Straat: Pieterswaard 
Hu isnummer: 1 
Postcode :  4171  LJ 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-50606732 
E-mailadres: govertbras@gmail .com 
Als: Particu lier 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
wij zijn tegen plaatsing van de smart 1 radar in  onze woonplaats herwijnen / als gevolg van 
de hoogfrequente stra l ing zijn wij ervan overtuigt dat de inwoners van het dorp 
onverantwoord hieraan worden b lootgesteld / ook is het du idelijk dat er geen garanties 
worden gegeven dat de straling veilig is en dat niet is u itgesloten dat d it een negat ieve 
invloed heeft op de gezondheid van de mensen. / kies een plaats waar de omliggende 
bewoners veilig zij n. 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 1 :  24 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer of mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Baaien 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: C.A. 
Straat: Mert 
Hu isnummer: 12 
Postcode :  4171  LB 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-20517534 
E-mailadres: keesvanbaalen@kpnmai l . n l  
Als: Organisatie 
Organisatie: Firma C.A. van Baaien 
Mede namens: C.A. van Baaien j r. 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Z ie  toelichting in  bijlage. 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Z ie  toelichting in  bijlage. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwij nen 
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vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Z ie  toelichting in  bijlage. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing,  ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Z ie  toelichting in  bijlage. 


Reactie 
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lnspraakpunt Radarstation Herwijnen 


Postbus 1 42 
2270 AC Voorburg 


Herwijnen, 4 oktober 2020 


Geachte staatssecretaris Visser, leden van het Kabinet en leden van de Eerste en Tweede 
Kamer, 


Sinds jaar en dag zijn wij eigenaar en bewoner van Mert 1 2  in Herwijnen. Een prachtig en 


toekomstbestendig agrarische bedrijf. Wat een opluchting toen één van de radartorens 
eindelijk verdween. Ten tijde van de plaatsing van beide radartorens, jaren geleden, waren 
de agrariërs al tegen de plaatsing vanwege mogelijke risico's voor mens en dier. Blijkbaar 


zijn tijden wat dat betreft helaas nog niet veranderd. 
Toen de radar verdween dachten we nog, gelukkig minder straling. Want we waren en zijn 


overtuigd dat cumulatie van straling negatief is voor mens, dier en geautomatiseerde 
computergestuurde machines en apparaten. 


Ons agrarisch bedrijf bevindt zich op 640 meter (volgens uw informatie) van de locatie die u 


voor ogen heeft voor plaatsing van een defensieradar. 
Wat ons bezighoudt is hoe wij in staat zijn de komst van deze radar te voorkomen. In  
hoeverre kunnen degenen die de beslissing nu moeten gaan nemen zich verplaatsen in  onze 


situatie? 
Zouden staatssecretaris Visser, Kabinet, Tweede en Eerste Kamerleden er hetzelfde over 


denken als zij eigenaar/bewoner zouden zijn van het gezin/bedrijf aan Mert 1 2  in Herwijnen? 
Als hun 2 dochters (niet familiaire) vruchtbaarheidsproblemen hebben die mogelijk een 


verband houden met het geboren worden en je jeugd doorbrengen op de locatie Mert 1 2  in 
Herwijnen, 640 meter verwijderd van een radar met gevaarlijke straling? 


Als zij zouden moeten overwegen of ze hun (toekomstige) kinderen wel op willen en kunnen 
laten groeien op deze locatie? 
Zouden zij in dat geval ook zo zorgeloos besluiten nemen terwijl de gezondheid van hun 


familie, kinderen en kleinkinderen op het spel staat? 


U beweert, gestaafd door onderzoeken, dat de radar geen gevaar oplevert voor de 
volksgezondheid. Maar u baseert zich daarbij alleen op die onderzoeken, die uw 


veronderstelde ideeën onderschrijven. Er zijn namelijk ook onderzoeken die het 
tegenovergestelde aantonen en breder hebben gekeken dan alleen thermische effecten .  
Zolang de geleerden van deze wereld niet het onomstotelijk bewijs kunnen leveren over wel 


of geen gevaren voor de volksgezondheid mag u geen enkel risico nemen. 
U bent als landelijke overheid wettelijk verplicht zorg te dragen voor de gezondheid van ons 
als inwoners van Nederland. Aan het recht dat onze overheid zorg draagt voor de 
gezondheid van haar onderdanen mag u in GEEN ENKEL GEVAL tornen! 


U bent aangesteld en/of gekozen om dit belang van volksgezondheid te voet en te paard te 
verdedigen. 


Naast de gezondheid van mensen heeft u ook tot taak de gezondheid van dieren te 
bevorderen. Dat wordt serieus genomen, gezien de oprichting van een dierenpolitie en zelfs 


een politieke partij die zich inzet voor het dierenwelzijn.  Ook van de gezondheidsrisico's door 
straling van onze dieren op de boerderij is nog geen overtuigend onderzoek. 


Onze dieren staan op stal (op 600 meter van de locatie) en lopen vanaf de lente tot aan de 
herfst heerlijk buiten in de wei .  Helaas voor de koeien liggen onze weilanden tot aan het 


perceel dat u voor ogen heeft voor de radar. Onze koeien moeten dus grazen bij de radar. 
Wij zijn dierenvriend in hart en nieren, agrariër zijn is onze roeping en u heeft de plicht als 


overheid mede zorg te dragen voor de gezondheid van onze dieren, net als wij. 
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Des te schokkender is het dat u als landelijke overheid over de lokale democratie heen walst. 


De gemeenteraad van Lingewaal en tegenwoordig West Betuwe heeft unaniem het besluit 
genomen het bestemmingsplan niet vast te stellen en is daarmee tegenstander van plaatsing 
van deze radar in het belang van de gezondheid van zijn inwoners. De gemeenteraad weet 


zich daarin gesteund door zijn inwoners. Het is zeer stuitend voor onze democratie dat u 
meent l ichtvoetig met dit besluit om te kunnen gaan. Schaam u dat u uw onderdanen op 


deze manier in de kou zet. . .  " . . . .  
Zelfs d e  Belgische overheid zorgt beter voor haar inwoners dan u door strengere normen te 


stellen aan toelaatbare straling. 


Daarnaast is het stuitend dat u de volksgezondheidsrisico's terzijde schuift ten gunste van 
een snelle(re) termijn van realisatie. 
Ook het hebben van eigendom op een bepaalde locatie is een schandalig slecht argument 


om de volksgezondheid in de waagschaal te stellen. 


In ons Huis van Thorbecke zijn gemeenten een autonome bestuurslaag, die eigen lokale 
keuzes kunnen maken op basis van de problematiek in de gemeenten. 


Op allerlei terreinen is er bij de Rijksoverheid te weinig respect voor gemeenten, deze 
worden slechts als uitvoeringsinstellingen gezien. En als die uitvoering het Rijk niet bevalt, 


dan wordt de Rijkscoördinatieregeling uit de kast getrokken en de gemeentelijke autonomie 
overruled. Dat is funest voor de interbestuurlijke verhoudingen, onze democratie en de 
geloofwaardigheid van onze landelijke overheid. 


Als u de volksgezondheid van uw inwoners echt belangrijk vindt dan zou u moeten laten 


onderzoeken welke andere mogelijkheden, kansen en systemen er zijn (ten opzichte van tien 
jaar geleden toen defensie voor dit systeem koos) het Nederlandse luchtruim te bewaken. 


Wereldwijd hebben de afgelopen jaren de technologische ontwikkelingen elkaar in 
sneltreinvaart opgevolgd en er zijn ongetwijfeld veel betere en vernieuwde mogelijkheden 


zicht te houden op ons luchtruim. 
In het uiterste geval zou u meerdere (meer dan 2) radartorens in Nederland kunnen plaatsen 
en/of voor een combinatie van eigentijdse technologie kunnen besluiten en daarbij zou u dan 


makkelijker kunnen kiezen uit meer geschikte locaties dan Herwijnen. 


Wat ons ook zeer tegen de borst stuit is uw folder ' Antwoorden op veelgestelde vragen 
Radarstation Herwijnen'. Het lijkt meer een promotie- en goednieuwsshow dan dat het 


daadwerkelijk overtuigt met onomstotelijk bewijs dat een radarstation in Herwijnen een bittere 
noodzaak, een zaak van leven en dood is. In  de eerste zin van deze folder staat ' Defensie 
wil een radarstation in Herwijnen neerzetten'. 


Hoezo defensie WIL? Gelukkig is het in het echte leven zo dat je niet alles krijgt wat je 
wilt. . .  " .houdt u dat vooral goed voor ogen in dit proces! 


Nog overbodig toe te voegen is dat wij ook de reactie van ons Bewonerscomité van harte 


ondersteunen, onderschrijven en daarbij aansluiten. 


Met vriendelijke groet, 


Firma C.A. van Baaien 


C.A. van Baaien sr. 
Waaldijk 50a 


4171  CG Herwijnen 


C.A. van Baaien jr. 
Mert 1 2  


4171  LB Herwijnen 


0039 


91 van 151







Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 1 :  46 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Charlesworth 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: A. R. 
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 18 
Postcode :  4171  CE 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: reeves@vleugelslag . com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


De hu id ige radar moet van N ieuw Mi l l igen vanwege een windpark verplaatst worden. H ier is 
een windpark a l  op enkele Km afstand net gerealiseerd . Als d it geen probleem veroorzaakt 
dan waarom kan de radar niet in  de huid ige locatie bl ijven? 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik ben persoonlijk erg gevoelig voor EM-stra l ing en krijg hoofd pijn, t innitus en 
vermoeidheidsklachten hiervan.  Daardoor zet ik s' nachts a l le telefoons, wifi en andere 
stral ing sbronnen in  huis u it. M ij n  slaapkamer l igt boven het d ij k  en volop in zicht van de 
geplande radar installatie. Een zeer krachtig stral ingsbron d ie 24-uur per dag op mij gericht 
is zou zeker een negatief effect op m ij n  gezondheid hebben. Zowel fysiek als mentaal. 
Apparaten in huis kan ik u itzetten, de radar niet. 
Ook is mij n  werkplek hier op de Waaldijk, dus bl ijf ik 7 dagen per week, 365 dagen per jaar 
in de stra l ing van een radar installatie op 1200m afstand . Dit vind ik onacceptabel in de 
kader van de Europese stral ing s-blootstel l ing ALARA richtlij n :  As Low As Reasonably 
Achievable. 
Het is bekend dat de nadelig gezondheidseffecten van straling hebben minder te doen met 
de kracht maar meer met de termijn van blootstel l ing te maken. en de feit dat wij, als 
Europese bu rgers, worden niet over de sterkte van deze du idelijk gezondheidsrisico 
geïnformeerd past niet in een moderne democratische samenleving. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze straling voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er  wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n .  
2 )  D e  locatie van d e  radar i s  te d icht b ij d e  bewoonde bebouwing, ook gezien d e  VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  
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3) Studies in  o.a .  de VS hebben aangetoond dat langdu rig b lootstel l ing van 
hoogfreq uentie EM-straling kan hersentumoren en andere vormen van kanker veroorzaken. 
En aandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson, ADHD en depressie kunnen verergerd worden. 
Ook DNA-schade is mogelijk, zeker in ongeboren en jonge kinderen. In Frankrij k mag er 
geen wifi op basisscholen vanwege de mogelijke schade dat het op jonge lichamen kan 
hebben. Kunnen wij hier in de omgeving een generatie van misvormd (a la Softenon) of 
beschadigd kinderen verwachten? 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 1 :  52 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Bos 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: L. M .  
Straat: Pieterswaard 
Hu isnummer: 2 
Postcode :  4171  LJ 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 0418-582444 
E-mailadres: louisembos@ hotmai l .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Ik ben als inwoner van Herwij nen tegen de plaatsing van de Smart L radar in  Herwij nen 
vanwege de volgende redenen. De radar produceert stral ing en de gevolgen van deze 
stra ling voor de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn zijn niet 
d u idel ij k. Er wordt niet gegarandeerd dat deze straling veilig is en ook n iet u itgesloten dat 
d it een negatieve invloed heeft op mijn gezond heid of welbevinden op korte en lange 
termij n .  


Zijn e r  zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
De locatie van de radar is te d icht b ij de bebouwing, ook gezien de VNG richtlijn van 1 500 
meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel voldoet aan deze 
richtlijn ! ! ! ! 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Wij wonen met veel plezier op een mooie plek en willen daar g raag gezond oud worden, 
maar d it wordt door alle gevaren waaraan wij blootgesteld worden wel onmogelijk gemaakt. 
De scheepvaart met radar, het KNMI met radar alles met radar neemt teveel toe op deze 
plek. Kan ik bij u aankloppen als ook wij getroffen worden door ernstige vormen van 
ziekten? 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Natuurlijk begrijp ik de noodzaak van veilig Nederland maar" " "  
Zoek een plek i n  Nederland waar het wel veilig is ! !  ! Bijvoorbeeld bij d e  oude kerncentrale in  
Dodewaard daar is  toch plek genoeg? 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 2 :  12 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Kervel 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: A. L. 
Straat: Onderweg 
Hu isnummer: 5 
Postcode :  4171  BL 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-22627718 
E-mailadres: N-louise@hotmai l .com 
Als: Particulier 
Mede namens: De heer R. Lensel ink 
Mw. N.  Lensel ink 
De heer J .  Lensel ink 
Mw. B .  Lenselink 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Een verhoogd aantal gevallen van borstkanker in  Herwijnen 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie antwoord vraag 4 
Stelt u zichzelf de vraag "zou ik  deze radar b innen een veel te korte afstand van mijn 
woonhuis willen hebben??" 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 2 : 3 1  
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Bos 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: S .C .G .  
Straat: Pieterswaard 
Hu isnummer: 2 
Postcode :  4171  LJ 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-5 1429460 
E-mailadres: scg bos@planet .n l  
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Ja, de radar prod uceert zeer hoog frequente stra l ing, de gevolgen van deze stra l ing zijn niet 
d u idel ij k. N iemand, ook van defensie niet, kan mij zeggen dat deze straling veilig is en op 
mij en m ij n  geliefden een negat ieve invloed op onze gezondheid kan hebben. Het kan toch 
niet zo zijn dat hier beslissingen genomen worden door mensen, d ie niet 100% op de hoogte 
zijn wat deze stra l ing kan veroorzaken? 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Ja. 1 .  locatie veel te d icht op de bewoonde wereld, dorp op een paar honderd meter en zelfs 
mijn huis staat hemelsbreed in het stra l ingsgebied. 1500 meter is toch arbitrair? 2. Te veel 
windmolens ( >10)  binnen 8 km van ju l l ie gekozen plek, d it is toch altijd een criterium 
geweest om niet te plaatsen? 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zeker, zie a l leen al bovenstaande twee antwoorden. Verder weet niemand in Herwijnen of 
wij on ze hu izen nog kunnen verkopen als ju ll ie de plannen doorzetten, vooral omdat deze 
radar landelij ke bekend heid heeft gekregen dat zelfs mensen waar een dergelij ke radar staat 
nu pas beseffen hoe gevaarlijk zo'n radar voor de gezondheid kan zij n .  De radar van de 
scheepvaart hebben wij a l  24 uur per dag, gezien onze woonlocatie. Dit is voor ons meer 
dan voldoende qua stral ingen. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Buiten de polderwegen d ie veel te d icht bij de gekozen plek liggen, is er ook een provinciale 
weg (Graaf Reinaldweg) en de A15 d ie beide op zo'n 500 meter liggen, A15 zal in de nabije 
toekomst verbreed worden, is het a l  bekend bij verkeer en Waterstaat dat d it dan een 
mission im possible wordt? 
Kunt u mij u iteggen dat veelal academisch opgeleide mensen zeer ing rijpende beslissingen 
moeten nemen, zelden volledig op de hoogte zijn? 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 2 : 34 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Van Arendonk 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: G. W. 
Straat: Achterweg 
Hu isnummer: 103 
Postcode :  4171  BB 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 0418-582497 
E-mailadres: Gonnyva@hotmai l .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Het is niet du idelijk wat de gevolgen zijn van de stra l ingen waaraan wij als dorpsgenoten 
worden b lootgesteld . Wel is d u idelijk dat de radar een hoge freq uentie stra l ing produceert. 
Naast de straling van de reeds aanwezige bu ienradar, boten op de rivier de Waal, hoog 
aantal ALS- en kankerpatiënten d ie overleden zij n, zeg ik N E E  tegen de plaatsing van de 
SMART L Radar in  Herwij nen. Er  is m ij ns inziens onvoldoende gekeken naar a lternatieve 
(afgelegen) locaties waar stra l ingsrisico's bij bewoners geen issue zijn. 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 2 :  52 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Oud ijk 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: C. 
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 26 
Postcode :  4171  CE 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-28139877 
E-mailadres: stokhofoudyk@yahoo.co. uk 
Als: Particulier 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja, ik  ben van mening dat de overheid bij het toevoegen van de radar voor defensie, de 
bewoners als schietschijf van defentie gebru ikt kunnen gaan worden. 
Een vijand zal als eerste de navigatie wil len u itschakelen. Dus het min isterie zal de 
bewoners moeten evacueren. Is daar a l  een begroting voor gemaakt, voor de gehele 
straa lbreedte? Ook de kosten voor de meest voor komende ziektes van nu en na aanvang, 
door de huisartsen bevestigd? 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 3 : 03 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : fami l ie 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Vroeg op 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .  N .  
Straat: Spij kse Kweldij k  
Hu isnummer: 3 
Postcode :  4161  BP 
Woonplaats: HEUKELUM 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: hans.vroegop60@g mail .com 
Als: Particulier 
Mede namens: K . P. Vroegop-Wondergem (Less E-stress) 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Ja, gezond heidseffecten van de mi l ita i re radar op de lange termijn worden zwaar 
onderschat. Dit bl ij kt uit (beschikbare) wetenschappelijk onderzoeken u it het buitenland. 
Daarnaast is er na realisatie van de radar wel degelijk sprake van schade aan mi lieu in 
Natura 2000 gebieden langs de Linge. 
Er is wel degelijk een goed a lternatief beschikbaar n l .  G i lze-Rijen (verhoogd ) .  Daardoor 
ontstaat er minder schade aan gezond heid voor omwonenden. 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
ja, zie boven. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, mijn echtgenote is zeer gevoelig voor Electromagnetische velden t .g .v. de mi l itaire radar. 
Wij hebben zelf alle bronnen in  huis gesaneerd . 
Bij rea lisatie van de radar wordt het hoogfrequente stral ingsniveau bij mijn pand ca 100. 000 
x de huid ige waarde. Dat betekent dat deze locatie voor mijn echtgenote on leefbaar wordt, 
kortom verhuizen. Mijn echtgenote heeft ook een bedrijf aan huis (Less E-stress), waardoor 
ook d ie belangen zullen worden geschaad. 
We hebben hierover in het voortraject met Jong bloed en Veld hu ijsen 3 jaar gesproken. Dit 
leidde tot een gezamenlijk beg rip en een geaccordeerde overeenkomst, waarin wij mbt 
stral ingsn iveau zouden worden ontzien (blanken) gelet op de handicap van mijn echtgenote. 
Deze overeenkomst werd op het laatste moment door Defensie niet ondertekend . 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik wi l  dat u bovengenoemde overeenkomst nakomt. Dit is in  de voorl ichtingsbijeenkomst 17 
september 2020 in  Herwijnen ook besproken met uw medewerker commodore Van Ingen, 
d ie het "mee zou nemen naar Den Haag" en erop terug zou komen. Tot heden hebben wij 
NIETS van hem gehoord ! 
Komt u de bovengenoemde overeenkomst niet na, dan ben ik  tegen de plaatsing van de 
mi l itaire radar in  Herwijnen en zal ik  t.z.t. ook een zienswijze indienen. 


Reactie 


0046 


99 van 151







0046 


100 van 151







Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 3 : 3 1  
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  Dr. 
Achternaam : Anker 
Voorvoegsel(s) : van den 
Voorletters: W.A. 
Straat: Meidoornlaan 
Hu isnummer: 20 
Postcode :  4171  AP 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-1 1407409 
E-mailadres: rosmonique@ hotmai l .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Volgens de berekeningen is het levensgevaarlijk om de radar te plaatsen op de locatie d ie nu 
is aangewezen. 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Er staan te d icht op de radar woonhuizen en boerderijen d ie daardoor gevaar lopen. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik maak mij g rote zorgen over de gezondheid van mijn gezin en dorpsgenoten. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
De plek en kracht van de radar plus de stra ling d ie reeds aanwezig is door de radar van de 
knmi, schepen op de rivier en zendmast van Sg.  Ook de combinatie van overlast d ie door 
laagvliegende helikopters van de wordt veroorzaakt tast ons aan. 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 3 : 4 5  
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Arendonk RMT 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: J . D. 
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 30 
Postcode :  4171  CE 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 0418-584258 
E-mailadres: i nfo@vanarendonkmakelaard ij . nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Van Arendonk Makelaardij 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Als organ isatie gevestigd in  Herwijnen zijn wij, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  
Herwij nen vanwege de volgende redenen : 
1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 
2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 4 : 06 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Zee 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: G . C. 
Straat: Graaf Reinaldweg 
Hu isnummer: 3 
Postcode :  4171  LC 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 0418-582246 
E-mailadres: zeedonk@hetnet .n l  
Als: Organisatie 
Organisatie: Ag r. Bedrijf Firma van Zee 
Mede namens: medefirmanten D.  van Zee en H .  F. van Noord-van Zee 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Wij zijn als inwoners van Herwijnen tegen de plaatsing van de SMART L Radar in  Herwijnen, 
om de volgende redene n :  
%de radar produceert hoogfrequente stral ing; d e  gevolgen van deze stral ing voor de 
gezond heid van mens en d ier, op korte en lange termijn zijn niet du idelijk. 
Er wordt niet gegarandeerd, dat deze stal ing veilig is; ook wordt niet u itgesloten dat d it een 
negatieve invloed heeft op de gezondheid van mens en d ier op korte en lange termij n. Op 
ons bedrijf zijn wij steeds meer afhankelijk van gevoelige elektrotechn ische apparatuur. 
Beinvloed ing, dan wel schade hieraan is ook mogelijk. 
%De locatie van de radar is te d icht bij de bebouwing, gezien de richtlijn van de VNG van 
1500 meter. In de bij lage treft u een situatieschets aan van ons bed rijf, waarop wij 
gearceerd onze locatie hebben aangegeven. Deze valt geheel binnen deze 1 500 m. Het is 
beter dat u de radar neerzet op een plek d ie wel voldoet aan de richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 5 :  22 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Joode 
Voorvoegsel(s) : de 
Voorletters: M .W. 
Straat: Meerenburg 
Hu isnummer: 8 
Postcode :  4171  BV 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-12968877 
E-mailadres: mdejoode@solcon. n l  
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
zie vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d i t  een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  
3)  Gezien het bereik van de radar, is  het niet van belang dat hij ju ist op deze plek komt. Een 
andere plaats d ie wel voldoet aan de richtlijnen, wensen en garanties moet te vinden zijn .  
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 5 : 4 5  
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  Ir. 
Achternaam : Horst 
Voorvoegsel(s) : van der 
Voorletters: R.S.  
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 53 
Postcode :  4171  CB 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 0418-581872 
E-mailadres: rsvd horst@gmai l .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Ja. 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Ja. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja. Zie vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Geachte lezer, 


Bij deze geef ik een reactie op het " Voorontwerp Rij ksinpassingsplan voor een mi l ita i r  
radarstation in Herwij nen" 
Onderstaande reactie kunt u ook eigenlijk als wel bekend beschouwen, aangezien ikzelf hier 
al meerdere malen met d iverse overheidsinstanties (M indef, Rijksvastgoed, Tweede Kamer) 
over in overleg ben geweest, maar ten overvloede:  


Ik  ben als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  


De radar produceert hoogfrequente stral ing,  en de gevolgen van deze stra ling voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idel ij k. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is of geen negatieve invloed heeft op mijn 
gezondheid of welbevinden op korte en lange termijn 


De locatie van de radar is te d icht bij de bebouwing, ook gezien de VNG richtlijn 
van 1500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel voldoet aan 
deze richtlijn 


Het dossier is enorm omvangrijk. Omdat vanuit de overheidsinstanties d u idelijk is 
aangegeven dat zij van plan zijn de radar daadwerkelijk te willen plaatsen, ond anks alle 
onzekerheden, heeft er toe geleid dat ik, samen met mijn dorpsgenoten, hebben moeten 
besluiten dat wij ons formeel moeten organ iseren, en daarbij ook jurid ische ondersteu ning 
door een advocaat nodig hebben. 
Dit kost ontzettend veel tijd, naast alle tijd d ie ik al in d it proces heb gestoken met 
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betrekking tot informeren van de polit iek, het doorspitten van alle dossiers en meer 
werkzaamheden. Het is allemaal erg ingewikkeld en tijd rovend . 


Wij vragen u dan ook in deze reactie om ons 6 weken extra uitstel te geven voor deze 
organ isatie, om ons min imaal 6 weken extra te geven om d it eerlijk en open te voeren 
proces een goede kans te geven. Dus 6 weken extra tussen de dead l ine voor een reactie én 
de start van de indiening van zienswijzen. 
Verder geef ook aan dat ik g raag met ju ll ie in gesprek wi l  om, vanuit de formele organ isatie, 
d it in prettige d ialoog verder vorm te geven. Het gevraagde uitstel zal hierbij kunnen helpen. 


Met vriendelij ke g roet, 
Ruben van der Horst 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 6 : 0 1  
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Verbeek 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: E . H .  
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 73 
Postcode :  4171  CB 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: erikverbeek@europe.com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d i t  een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


3)  Plaatsing nabij een bestaande mi l itaire kazerne zou meer d raagvlak onder de 
bevolking/gemeente hebben, omdat er  dan naast de lasten, ook economische baten zijn. 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 6 : 04 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Temminck 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: F. 
Straat: Leerdamseweg 
Hu isnummer: 9 
Postcode :  4 147 BL 
Woonplaats: ASPEREN 
Telefoonnummer: 0345-6 16577 
E-mailadres: fred .temminck@gmail .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
zie vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Asperen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  
1) De radar produceert hoogfrequente stral ing, en de gevolgen van deze straling voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 
2) De locatie van de radar is te d icht bij de bebouwing, ook gezien de VNG richtlijn van 
1500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel vold oet aan 
deze richtlij n. 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 6 :  16 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Dusseldorp 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: E .  
Straat: Slu imerskamp 
Hu isnummer: 5 
Postcode :  4171  BR 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-57333393 
E-mailadres: evelinerijkse@gmai l .com 
Als: Particu lier 
Mede namens: M ij n  echtgenoot, E .  P. van Dusseldorp 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
specifiek/persoonlijk: angst voor toenemende klachten van t innitus na plaatsing radar 
verder: zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  
1) De radar produceert hoogfrequente stral ing, en de gevolgen van deze straling voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n .  
2) De locatie van d e  radar is te d icht bij de bebouwing, ook gezien de VNG richtlijn van 
1500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel voldoet aan 
deze richtlij n. 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 6 : 4 1  
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : Drs. 
Achternaam : Swoboda 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .T. 
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 128 
Postcode :  4171  CH 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: h. swoboda@outlook.com 
Als: Particulier 
Mede namens: C R van Vredendaal 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Niet feitelijk, niet formeel. 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Jazeker, 
1. de l igg ing van de radar is veel te d icht bij woonkern: afstand is cruciaa l :  2 maal g rotere 
afstand is 4 maal mindere stral ing d ie ons raakt 
2. de cumulatieve ( inclusief pieken) stra l ing van 2 radarstations en honderddu izend radars 
op schepen per jaar, is nauwelijks te meten, nog los van SG stra l ing .  
3 de situatie en de rapporten over het radarstation i n  Potenza Picena zijn niet meegenomen 
in het voorontwerp 
4 in onze omliggende landen zouden samen met SG hun normen overschreden worden, hier 
niet: de regering beschermt haar bevolking niet voldoende en defensie kan daar gebru i k  
van maken. 
5. er is een min imaal 4 keer hoger voorkomen van ALS in Herwijnen : kan niet meegenomen 
worden, omdat dat niet te herleiden is naar stral ing .  Maar onze gezondheid staat wel op het 
spel . Zie hieronder 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Wij wonen veel te d icht bij het nieuwe raderstation om dat er nog eens bij te krijgen. We 
verwachten dat het Rijk/Defensie ons beschermt en ons niet gaat blootstellen aan nu al 
bekende en nog deels onbekende, maar elders wel gemeten en benoemde gevaren. M ijn  
vrouw heeft na ruim 20 jaar wonen hier recentelijk een herseninfarct gehad : in  hoeverre is  
dat a l  niet veroorzaakt door de (lagere!) stral ing van de afgelopen 20 jaar (zie rapport 
Potenza Picena : sig n ificante toename aan risico op tumoren en BEROERTES ! )  


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Een zorgvuld ige aanpak zou zijn geweest (en zou a lsnog moeten worden toegepast) : we 
zoeken de plek d ie het verst van bebouwing afligt en d ie niet a l  belast wordt met andere 
stral ingsbronnen. Nu kwam het mooi uit dat er een radar wegg ing, defensie koopt aan, en 
dan moet het nu perse door onze strotten geduwd worden, zonder oprecht zoeken naar 
betere plekken, d ie geen gevaar voor de bevolking opleveren. 
Kortom we vinden dat de overheid in de vorm van defensie volkomen onverantwoord bezig 
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is. Deze plaatsing mag niet doorgaan. 


Reactie 
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'Bouw militair radarstation op zéér 
afgelegen plek, niet in Herwijnen' 
Defensie bezweert de Tweede Kamer dat de straling van de nieuwe radar die in de gemeente 
Herwijnen moet komen binnen de normen valt. In een hoorzitting trekken anderen die normen 


én de locatie in twijfel. 'Een slechtere plek is er niet. ' 


Hanneke Keultjes l O  september 2020, 17: 1 9  


Ingenieur Ruben van der Horst (rechts) uit Herwijnen spreekt samen met zijn dorpsgenoot 


Edwin Rijkse met de Tweede Kamer over de plaatsing van een militair radarstation in 


Herwijnen. Beeld ANP/Sem van der Wal 


Is elektromagnetische straling van een krachtige radar schadelijk voor de gezondheid? 
Defensie meent van niet, ook niet nadat woensdag is gebleken dat de dodelijke spierziekte 


ALS in Herwijnen vier keer vaker voorkomt dan elders in het land. "In de worstcasescenario's 
blijven we ver beneden de norm," stelt commodore Dick van Ingen in de Tweede Kamer. Ook 
als de straling van die andere radar in Herwijnen, van het KNMI, wordt meegerekend. 


Maar volgens de Belgische hoogleraar Guy Vandenbosch, verbonden aan de universiteit in 
Leuven, kan de wetenschap daar helemaal geen uitsluitsel over geven. "We weten helemaal 


niet wat die straling doet op lange termijn." 


Als men ervan overtuigd is dat de radar nodig is - "en ik denk dat het antwoord 'ja' is" - dan 
is de belangrijkste vraag volgens Vandenbosch wáár de toren gebouwd moet worden. "Ik zou 


kijken naar een plaats die zéér afgelegen is, zo ver mogelijk van bewoning." 


900 meter 


En juist dat is in Herwijnen, volgens Defensie de optimale locatie omdat het laaggelegen is en 
centraal in het land, niet het geval. De radar staat daar op 900 meter van de dorpskern. Dichter 
in de buurt liggen al boerderijen. Terwij l er volgens de regels 1 500 meter afstand van 


bebouwing moet zijn. 


Daarbij, zegt natuurkundige Leendert Vriens, staat er een tweede radar in het dorp en varen er 
op de Waal, die langs Herwijnen stroomt, jaarlijks duizenden schepen die allemaal ook van 


radar zijn voorzien. "Een slechtere plek is er niet," stelt Vriens, die zelf naar eigen zeggen 
ziek werd door 'elektrogevoeligheid'. 


Het ging donderdag in de Tweede Kamer over ioniserende straling, of niet-ioniserende 
straling, over langdurige blootstelling, over kortdurende pulsen, over ICNIRP-normen en 


waarom die norm niet in alle landen hetzelfde is. Zo kan de radar van het Nederlandse bedrijf 
Thales nooit in België worden gebouwd omdat daar strengere stralingsrichtlijnen gelden. "Elk 
land heeft een eigen norm," aldus commodore Van Ingen. "Ik woon vlak bij de Duitse grens. 


Daar mag ik ineens met 200 kilometer per uur op de snelweg rijden." 
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Nationale veiligheid 


De Eerste en Tweede Kamer stemden eerder al in met de bouw van een nieuwe radar in 
Herwijnen. Toch sprak de Tweede Kamer met defensie, experts en inwoners over de nieuwe 
SMART-L-radar die Defensie in Herwijnen wil plaatsen. Daar is in het dorp in de gemeente 


West Betuwe veel verzet tegen. De krij gsmacht beroept zich op de nationale veiligheid en zet 
het plan toch door. 


Tunnelvisie, oordelen twee bewoners van het actiecomité Radar Nee die voor de hoorzitting 


zijn uitgenodigd. Zij voelen zich niet serieus genomen door Defensie. Vragen werden nooit 
beantwoord, stellen zij, 'dertig van de honderd mails' zouden door Defensie zijn 
kwijtgemaakt. Bewoners mochten alternatieven aandragen, maar toen een lijst met andere 


locaties voor de radar was opgesteld, kwam Defensie met het ideale gebied: 'een postzegel 
van 30 vierkante kilometer'. "We kregen het idee dat ze daarmee onze locaties allemaal 
konden afwijzen," zegt inwoner Ruben van der Horst. 


Gevaarlijk 


"Ik hou me als ingenieur graag aan de feiten," benadrukte hij . "Feit is dat er straks twee radars 
in Herwijnen staan. Feit is dat de SMART-L tot de krachtigste radars ter wereld behoort. En 
er staat al een krachtige KNMI-radar. Herwijnen heeft haar portie straling wel gehad." 


Dorpsgenoot Edwin Rijkse vindt dat Herwijnen 'disproportioneel wordt belast'. "Politiek, 
neem je verantwoordelijkheid: straling is gevaarlijk!" 


Precies dat is een punt van discussie. Volgens deskundigen van TNO is er verschil tussen 


'tij dgemiddelde blootstelling', die lang duurt, en piekblootstelling, die even duurt. "Die 
pieken tellen niet bij elkaar op," aldus Peter Zwamborn van TNO. 


Pulsen 


Herwijner Van der Horst is het daar niet mee eens. Volgens hem geeft de radar korte pulsen, 


24 uur per dag. "Elke vijf seconden een puls - pats ! - dat is kort, maar vinden wij langdurig." 
Hij vergelijkt het met geluid. "Dat is net als straling, dat zie je niet. Als het gemiddelde over 
vijf minuten 70 decibel is, dan kan er in die tijd wel een straalj ager overvliegen met 200 


decibel. Dan benje wél doof." 


Volgens de inwoners van Herwijnen is Meerkerk, in de gemeente Vijfheerenlanden, beter 
geschikt. "De grond is daar drassig, zegt de gemeente. Waarom luistert Defensie dan wel naar 


dat bezwaar en niet naar een unaniem democratisch besluit van de gemeente West Betuwe?" 
vraagt Van der Horst zich af. Ook oppert hij de plek van de voormalige kerncentrale 
Dodewaard. "Geen bebouwing, en het ligt nagenoeg net zo laag als Herwijnen." 
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Edwin Rijkse uit Herwijnen sprak tijdens een rondetafelgesprek met Kamerleden over het 


militair radarstation dat volgens Defensie in Herwijnen moet komen.Beeld ANP/Sem van der 


Wal 


Meer over 


• politiek 
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• economie, business en financiën 
• economische sector 
• overheid 
• defensie 
• België 
• Defensie 
• Dick van Ingen 
• Hanneke Keultj es 


Nederland 


Nieuws 


Mogelijk vrijdag maatregelen in grote steden 


Net binnen 


Tinkebell 20:00 uur 


Op Lesbos ligt in een boomgaard een illegaal massagrafPlus 


Nieuws 19:55 uur 


Duitsland en België scherpen reisadvies Noord- en Zuid-Holland aan 


Update 19:46 uur 


Boa's in actie tegen geweld: 'Tandvlees eruitgetrokken'Plus 


Nieuws 18: 17 uur 


Moest de first lady van Suriname niet in quarantaine? 
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0055 


Liveblog Algemene Beschouwingen 19: 17 uur 


Live 1 Rob Jetten wil onderzoek naar sneltesten 


Opinie 19:00 uur 


'Knoop in mijn maag: smelten van de ijskap is kantelpunt gepasseerd' 


Patrick Meershoek 18:00 uur 


Het stadsbestuur steekt liever miljoenen in een prijsvraagPlus 


Nieuws 


Intocht Sinterklaas zonder publiek, op geheime locatie 


Best gelezen 


Meer 


l 
'Evenementenbeleid in Amsterdam is een grote grap' 2 
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Live 1 België geeft code rood af voor Noord- en Zuid-Holland 3 
Amsterdam grootste coronabrandhaard, vrijdag maatregelen 
Meer Nederland 


Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool? 
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RIVM regularly reviews the scientific literature on possible long-term effects of EMF in workers. A 


report published in 2015 and an update in 2019 ( in Dutch) concluded that the question whether 


long-term exposure to EMF weaker than the limits affects workers' health cannot be answered 


definitively. For example, there are indications for a relationship between low frequency EMF and 


the occurrence of the nervous system disease ALS. 


Homepage 


Radar: Resolution on the radar of Potenza 
Picena, ltaly 
donderdag, 20 augustus 2020 - Categorie: Artikelen 


Bron: www.avaate. org/IMG/pdf/Resolution on the radar m Potenza Picena.pdf 
20 april 20 1 3  


The international congress "Radar, radiofrequency and health risk", which i s  held today 
Saturday, April 20th, 2013 in Potenza Picena, Macerata, Italy, found out several scientific 


findings regarding the radar placed in Potenza Picena: 


• an alteration of the cel1 viability in cultured ce1ls exposed to the radar signal under 
contro11ed conditions (in a Tem cell), with the activation of apoptosis in a short term exposure 
and with an activation of cel1 survival signals for 48-hours exposures; 


• the ce1ls cultured in the houses of Potenza Picena under the radar signal exposure showed 


the same alterations of in vitro studies; 


• the methylation of DNA occurred to such exposed cultured ce1ls, that may be responsible of 
a genetic damage on a long term even for low close exposures; 


• the epidemiology study for the period 1986- 1991 shows a significant increase of tumor risk 
( 1 . 6) and of stroke risk ( 1 . 4). 


Given the previous evidences, the following signatories are morally engaged to declare that 
the radar in Potenza Picena cannot be defined as "safe" for the population and it should 
switched off or removed. 


Prof Massimo Scalia 
Dott.ssa Eleonora Miranda 


Prof Mario Barteri 
Dott. Ian Marc Bonapace 
Prof Henry Lai 


Prof Livio Giuliani 
Dott. Fiorenzo Marinelli 
Prof 01le Johansson 


Dott.ssa Michela Padovani 
Profssa Nesrin Seyhan 
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Dott. Maurizio Fontana 
Dott. Örjan Hallberg 
Dott.ssa Giovannella Maggini Mazzarella, Tribunale della Salute 


Avv. Edoardo Marabini, Città Prestata 
Dott.ssa Francesca Romana Orlando, AMICA 
Avv. Maria Cristina Tabano 


Avv. Stefano Palmisano 
Dott.ssa Francesca Pulcini 


Deze resolutie uit 2013 is van belang voor de discussies over de geplande radar in 


Herwijnen. Eén van de ondertekenaars van de resolutie Prof. Henry Lai deed zelf eerder 


onderzoek in de USA naar gezondheidsproblemen veroorzaakt door radar. Terwijl hij 


dat onderzoek deed ontdekte hij dat de ElVIV (straling) van mobieltjes schade (breuken) 


in DNA veroorzaakte, zie: 


en.wikipedia.org/wiki/Henry Lai (scientist) 


Zie verder ook: 


https ://www.researchgate.net/publication/3380 1 9497 Increased risk of cancer and heart di 


seases due to the exposure to the radar EMF among the population of Potenza Picena 
Italy 1986-91 


European Joumal of üncology 23(4): 204-210. September 2019 


Abstract 


Background and aim of the work: Tuis study investigates the possible association between the 


prevalence of some chronic and lethal diseases in the population and the exposure to the EMF 
radiation of the military radar ARGOS 10, that had been located since 1970 until 1998 in the 


hamlet of Casette Antonelli, Potenza Picena (MC), Italy. Methods: Five types of diseases 
were researched in the hospital admissions between 1986 and 1 99 1 :  cancer, heart attacks and 
strokes, miscarriages, congenital malformations and severe behavioral disorders. The search 


for such diseases was performed among 756 hospital admissions, 355 of which were for 
cancer and 1 89 for heart attack and stroke. For each observed case the address of residence 
was identified and the corresponding level of exposure to the radar EMF radiation was 


evaluated, in order to collect a large sample of data suitable to a statistica! analysis based on 
risk indices. Results : The exposure to the radar radiofrequency emissions can increase the risk 
of cancer and heart diseases. Conclusions: For all the pathologies considered, the observed 


rate results always higher in exposed groups, since both the indices RR and OR are higher 
than one. In particular, the risk of cancer results to be highly significant in both pattems of 
comparison. For the risk of heart attack the comparison between exposed and fully exposed 


people is highly significant, being consistent with previous studies concluding that chronic RF 
exposure can bring about increased cardiovascular risk (Bortkiewicz A et al, 1995, 1996; 
V angelova K et al, 2006). 


en (niet uit Potenza) : 


www.stopumts.nl/doc. php/Onderzoeken/ 12574/ ALS :%20Residential%20exposure 


Deze website gebruikt cookies, o.a. voor Google Analytics. Leam more 
OK 


Deze website gebruikt cookies, o.a. voor Google Analytics. Leam more 
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Highlights 
• A statistically significant association was found between ALS and residential exposure to U HF-EMFs. 


• A higher risk was estimated for every 1 V /m increase in U HF-EM F exposure with a significant trend. 


• lt is essential to understand the role of UHF-EMFs on neurodegeneration as a potential modifiable 


component of risk. 


• Further studies are needed to clarify the potential role of EMFs on neurodegeneration. 


Abstract 
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease of unknown etiology. Mobile 


communication antennas have increased over the last few decades. Consequently, there has been a 


steady increase in environmental exposure to ultra high frequency electromagnetic fields (UHF


EMFs) emitted by Global System for Mobile (GSM) communication antennas, which raises concerns 


about possible health risks in the general population. We aimed to evaluate the relationship between 


residential exposure to UHF-EM Fs generated by GSM antennas and the risk of ALS in general 


population. A geo-epidemiological population-based study was performed in Limousin (France). ALS 


incident cases were identified through a register (FRALim, 2000-2012 period). A model to estimate 


UHF-EMF exposure was developed based on the distance and the power of GSM antennas. Exposure 


to multiple emissions from multiple directions was considered. A non-cumulative and a cumulative 


model we re established. A geographic information system integrated the raster model of exposure, 


and the residential distribution of observed and expected cases. A generalized linear model was 


performed to test the association. Overall, 312 ALS cases were included. We estimated exposures 


below 1.72 V/m in urban areas and below 1.23 V/m in rural areas for 90% of the population. A 


gradient effect between UHF-EMF exposure and ALS incidence was apparent with a statistically 


significant trend. A significant increased risk of ALS was observed between the non-exposure 


category and the highest exposure category, with a relative risk of 1.78 (95% Cl: 1.28-2.48) in the 


non-cumulative model and 1.83 (95% Cl: 1.32-2.54) in the cumulative model. Our results suggest a 


possible association between residential U HF-E M F  exposure and ALS. Ecological studies are a means 


of generating hypotheses. Further studies are needed to clarify the potential role of EMFs on 


neurodegeneration. 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 6 : 42 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Alphen 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: H .  
Straat: Kromme Akkers 
Hu isnummer: 4 
Postcode :  4171  BM 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-83941838 
E-mailadres: vavz@ kpnmai l . n l  
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Dit plan is zo u itgebreid en staat vol met wetenschappelij ke termen d ie voor een leek niet 
zijn te volgen, zeker op het gebied van stral ing.  Wat is het werkelijke geluidsniveau? Er zijn 
metingen gedaan bij een testopstell ing met 1 of 2 motoren met de radar uit. Wat is het 
effect als de radar wel aanstaat? Er  wordt gesproken over etmaal belasting, daar heb ik 
niets aan, stel dat er iedere dag een uur verschrikkelij ke overlast is door lawaai .  En hoe 
hoog is dan d ie piek? Wat is het effect van het karakteristieke geluid van 500 Hz over de 
hele dag? Wordt je daar niet helemaal gek van? Of krijg je daar schade van aan je gehoor? 
Hoe interpreteert u de volgende quote: Deze interactie tussen systeemontwerp en 
testact iviteiten en veiligheidsactiviteiten is een continu proces dat tijdens het gehele ontwerp 
van het systeem plaats heeft. Dit zal resulteren in een ontwerp waarvan het restrisico 
bekend is, evenals de mitigerende maatregelen waarmee tot d it restrisico gekomen wordt. 
Voor het verkrijgen van een inzicht in de potentiele stral ingsgevaren wordt een veilige 
afstand ana lyse (RadHaz ana lyse) gedaan op basis van het systeemontwerp. 
Wat voor conclusie kan ik hieraan verbinden? We moeten afwachten hoe alles zich 
ontwikkeld en wat de uiteindelijke effecten zullen zijn? 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Gezien de Europese regelgeving mogen er geen activiteiten zijn d ie mogelijk negatieve 
effecten kunnen hebben op de volksgezond heid. Deze d ienen zorg vu Id ig onderzocht te 
worden. Indien niet met zekerheid kan worden verklaard dat er geen gezondheidsrisico's zijn 
mogen deze activiteiten niet worden ontplooid. Dit is in d it geval nog n iet onderzocht. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, mijn welzij n en gezondheid . Er wordt gesproken over gemiddelde waarden over bepaalde 
tijdsgebieden. Gemiddeld 70 d b  geluid over 10 minuten is niet schadelijk, maar een piek van 
200 d b geeft toch dat je doof bent. Lange tijd b lootstel l ing aan een bepaald geluid in een 
bepaalde frequentie geeft gehoorschade. Met straling ontstaan dezelfde effecten. Tevens 
staat er in  het RIVM rapport over stra l ing en lichaamstemperatuur verhog ing du idelijk dat er 
nog veel onduidelijk is over de effecten op langere termij n .  Het kan zijn dat bijvoorbeeld 
door langere verhog ing van de lichaamstemperatuur  door stra l ing de g renswaarden worden 
overschreden van wel of geen kanker krijgen en hierdoor dus wel kanker kan ontstaan. 
Zolang d it niet d u idelijk is geen radartoren vlakbij onze woonomgeving. 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  
1) De radar produceert hoogfrequente stral ing, en de gevolgen van deze straling voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 
2) De locatie van de radar is te d icht bij de bebouwing, ook gezien de VNG richtlijn van 
1500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel voldoet aan 
deze richtlij n. 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 6 : 48 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Alphen-van Zee 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: M .  
Straat: Kromme Akkers 
Hu isnummer: 4 
Postcode :  4171  BM 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 0418-582347 
E-mailadres: alpzee@gmai l .n l  
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Ja, is wel degelijk een risico voor de volksgezondheid, er is n iet bewezen dat er geen 
risico's zijn en het effect van de verhog ing van de lichaamstemperatuur op onze biolog ische 
processen is niet wetenschappelijk onderbouwd. Een mens heeft niet voor niets deze 
lichaam stem peratuu r! 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Gezond heidsrisico's en welzij n inwoners Herwijnen 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, mijn welzij n en gezondheid 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  
1) De radar produceert hoogfrequente stral ing, en de gevolgen van deze straling voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 
2) De locatie van de radar is te d icht bij de bebouwing, ook gezien de VNG richtlijn van 
1500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel voldoet aan 
deze richtlij n. 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 8 :  55 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  Dr. 
Achternaam : Stokhof de Jong 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: S . P . M .  
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 26 
Postcode :  4171  CE 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-28139877 
E-mailadres: stefstokhofdejong@gmail .com 
Als: Particu lier 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Gezondheid . 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
De leugen regeert. De stral ingen zijn voor de opd rachtgevers nooit bespreekbaar. 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 1 8 :  58 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Mu i lwijk 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: M . K. 
Straat: Rembrandtstraat 
Hu isnummer: 60 
Postcode :  3372 XN 
Woonplaats: HARDINXVELD GIESSE N DAM 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: mmariomui lwij k@gmail .com 
Als: Particulier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4. 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwij nen vanwege de volgende 
redenen:  


1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stra l ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is en ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft de gezondheid of welbevinden op korte en lange termijn van de omwonenden. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 20 :  17 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Wal 
Voorvoegsel(s) : van der 
Voorletters: M .A. 
Straat: Waaldijk 
Hu isnummer: 22 
Postcode :  4171  CE 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-12452900 
E-mailadres: wall ietax@me.com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
zie antwoord 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
zie antwoord 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie antwoord 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen (gemeente West Betuwe), tegen de plaatsing van de 
SMART L radar in Herwijnen vanwege de volgende redenen:  
1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook niet uitgesloten dat d i t  een negatieve 
invloed heeft op mijn gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. Helaas in  mijn 
kenniskring en in  mijn woonomgeving meerdere mensen met ALS. 
2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  Waarom worden er anders richtlijnen afgegeven?? 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 20 :  53 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Arkel 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: F. R.A. N . C. I .S . K.A. 
Straat: Zworrelstraat 
Hu isnummer: 56 
Postcode :  4171  AK 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 0418-581035 
E-mailadres: jfverboom@gmai l .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
ja, staat te d icht bij de bebouwing 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Gezondheidsissues worden over het hoofd gezien 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja ik val ook binnen het gedeelte van stra ling 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Geen radar meer in  Herwij nen 


Reactie 


0061 


130 van 151







Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 2 1 : 13 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Groot 
Voorvoegsel(s) : de 
Voorletters: H. P. 
Straat: Achterweg 
Hu isnummer: 96 
Postcode :  4171  BD 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-25504591 
E-mailadres: rikdeg root@planet .n l  
Als : Part icu lier 
Mede namens: mw E.A. Vlas blom 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4. 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4. 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4. 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  
1) De radar produceert hoogfreq uente stral ing, en de gevolgen van deze stral ing voor 
de gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet d u idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is voor mens, d ier, verdere natuur en apparatuur. 
Er wordt evenmin u itgesloten dat de stra l ing een negatieve invloed heeft op mijn gezondheid 
of welbevinden op korte en lange termij n. 
2) De locatie van de radar is te d icht b ij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  
3)  Ik begrijp dat het niet eenvoud ig is om in  d ichtbevolkt Nederland voor een SMART L 
radar een locatie te vinden d ie zich op geruime afstand van de bewoonde wereld bevindt en 
tevens aan de technische en geog rafische vereisten voldoet. Ik kan mij echter niet aan de 
indruk onttrekken dat Defensie a lternatieve locaties voor de Broekgraaf in Herwijnen n iet 
echt serieus heeft onderzocht. De argumenten d ie worden aangevoerd om de ongeschiktheid 
van alternatieve locaties te onderbouwen, zijn naar mijn smaak zwak. 


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 2 1 :  24 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Hakkert 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: J .  
Straat: Molenstraat 
Hu isnummer: 8 
Postcode :  4171  CP 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 0418-581005 
E-mailadres: johanhakkert@ hotmai l .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord op vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Diverse onderzoeken zijn n iet compleet u itgevoerd en afgerond. Daarnaast staan er in  
d iverse rapporten van TNO onjuiste aannames m. b.t .  de afstand van de bebouwing . 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoordt op vraag 4. 417 


Zijn e r  andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwij nen, tegen de plaatsing van de S MART L radar in  Herwijnen 
vanwege de volgende redenen:  
1 .  De radar produceert hoogfreq uente stral ing,  en de gevolgen van deze straling voor de 
gezondheid van de omwonenden, op korte en lange termijn, zijn n iet d u idelijk. Er wordt 
NIET GEGARAN DEERD dat deze straling veilig is, en ook NIET UITGESLOTEN dat d it een 
negat ieve invloed heeft op mijn gezond heid of welbevinden op korte en lange termijn .  


2. De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek, d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


Reactie 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 22 :  3 1  
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Oudshoorn 
Voorvoegsel(s) : 
Voorletters: M .  
Straat: Paral lelweg 
Hu isnummer: 40 
Postcode :  4171  AG 
Woonplaats: HERWIJ NEN 
Telefoonnummer: 06-51978840 
E-mailadres: michael. bianca@hotmai l . n l  
Als: Particulier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben, als inwoner van Herwijnen, tegen de plaatsing van de SMART L radar in  Herwij nen 
vanwege de volgende redenen:  


1) De radar produceert hoogfrequente stra l ing, en de gevolgen van deze straling voor de 
gezond heid van de omwonenden op korte en lange termij n, zijn niet du idelijk. Er wordt 
niet gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is, en ook is u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op mij n  gezondheid of welbevinden op korte en lange termij n. 


2) De locatie van de radar is te d icht bij de bewoonde bebouwing, ook gezien de VNG 
richtlijn van 1 500 meter. Het is beter als u de radar neerzet op een andere plek d ie wel 
voldoet aan deze richtlijn .  


3)  ook is niet bekend wat voor geluid de SMART L radar afgeeft en wat d it voor de omgeving 
gaat betekenen. 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 22 :  53 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Maaren 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: S. D .  
Straat: Zeek 
Hu isnummer: 18 
Postcode :  4 174 LH 
Woonplaats: H E LLOUW 
Telefoonnummer: 06-30018893 
E-mailadres: henrivanmaaren@icloud .com 
Als: Particu lier 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
H ierbij willen wij bezwaar maken tegen het project RADAR in  Herwij nen. 
Gezien er door buurtgenoten a l  heel veel d ingen naar voren gebracht zijn, waar wij ons aan 
willen slu iten willen we onze toevoeg ing in  deze kort samengevat hier weergeven. 
Gezondheid en straling gaan niet samen. Er is al teveel stra l ing in onze leefomgeving en dan 
niet nog meer erbij. Liever inperken. 
Het hele project doet ons denken aan Asbest" .  het was destijds onschadelijk en heeft later 
veel mensen ziek gemaakt en levens gekost. En zo gaat het ook met stral ing, van telefoons, 
Ipads en ook de RADAR. Daarnaast wordt Herwij nen als dorpje ineens zichtbaar voor g rote 
steden en landen, dat was a l  geen veilig idee en in deze pandemie zeker niet. 
Een d ringende oproep, zet de RADAR in de middel of now where en bouw deze hoger om 
genoeg bereik te krijgen. Als een windmolen dat kan, moet het voor een radar ook mogelijk 
zijn toch? 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 22 :  59 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Maaren 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: S. D .  
Straat: Zeek 
Hu isnummer: 18 
Postcode :  4 174 LH 
Woonplaats: H E LLOUW 
Telefoonnummer: 06-30018893 
E-mailadres: henrivanmaaren@icloud .com 
Als: Particu lier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Zie antwoord vraag 4 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie antwoord vraag 4 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik ben tegen de RADAR in Herwijnen 
De radar produceert hoogfrequente stral ing, de de gevolgen van deze stra ling voor de 
gezondheid van omwonenden, op korte en lange termijn, zijn niet du idelijk. Er wordt niet 
gegarandeerd dat deze stra l ing veilig is en er is ook niet u itgesloten dat d it een negatieve 
invloed heeft op onze gezondheid en welbevinden. De locatie is de d icht bij de bewoonde 
bebouwing VNG 1 50 meter. 
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Verzonden:  Maandag 12 oktober 2020 04 : 49 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer en mevrouw 
Aanspreektitel :  
Achternaam : Boesterd 
Voorvoegsel(s) : den 
Voorletters: M . C. 
Straat: Achterweg 
Hu isnummer: 27 
Postcode :  4171  BA 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 06-23072841 
E-mailadres: sanderdenboesterd@ hotmai l .com 
Als: Organisatie 
Organisatie: Sander den boesterd en marjolein den boesterd 
Mede namens: S .  den Boesterd 


Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Ja de gezondheid van a l le inwoners van herwij nen wordt in gevaar gebracht, d it is 
onacceptabel! 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja op het gebied van gezondheid . 
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Verzonden:  Zaterdag 10 oktober 2020 2 0 : 0 5  
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Aanspreektitel : 
Achternaam : Arkel 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: L. 
Straat: Pr Willem Alexanderstr 
Hu isnummer: 22 
Postcode :  4161  AP 
Woonplaats: HEUKELUM 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: tienarkel@hotmai l .com 
Als: Particulier 


Staan er onjuistheden in het voorontwerp inpassingsplan? 
Nee 


Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Nvt 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Nvt 


Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Nvt 
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Verzonden:  Zondag 1 1  oktober 2020 00 :  34 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Radar Herwijnen 


Aanspreekvorm : de heer 
Aanspreektitel :  Ing . 
Achternaam : Mourik 
Voorvoegsel(s) : van 
Voorletters: J . G .  
Straat: Rozenstraat 
Hu isnummer: 22 
Postcode :  4171  AE 
Woonplaats: H E RWIJ N EN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: jeroenvmourik@yahoo. com 
Als: Particu lier 


Reactie 
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Goedemorgen, 


Hierbij nog een aanvullende reactie. 


De komst van de beoogde radar in Herwijnen zal zorgen voor teveel gevaarlijke 
stral ing.  Verschillende onderzoeken wijzen hierop. Het min isterie van defensie lijkt 
bewust een rookgordijn te creëren rondom de bestaande fe ite n ,  om zo tóch de radar 
te kunnen plaatsen.  
De volksgezondheid van de inwoners van Herwijnen lijkt van ondergeschikt belang 
voor het ministerie. 


Vriendelijke groet, 
Jeroen van Maurik 
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Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militai r  Radarstation te Herwij nen, 
gemeente West-Betuwe 


Datum: 


Aanspreekvorm : de heer 
Titel : 


Voorletter(s) : S .  
Tussenvoegsel(s) : 
Achternaam : Blank 


Mede/namens: 
Bed rijf/organ isatie: 


Kenmerk: 


Reactie 


Reactieformulier 


Postcode :  4171  CE 


Hu isnummer: 12 


Toevoeg ing : 


Straat: Waaldijk 
Plaats: Herwijnen 
Telefoonnummer: 0418-581361 


E-mailadres: 
anneenbasblank@kpnma i l . nl 


Wordt u geraakt in  uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 


Ik woon op ci rca 900 meter afstand van de locatie voor het nieuwe radarstation. Ik kan 
hierdoor b innen de stra l ingszone terecht komen. Ik wil dat voordat de bouw beg int 
onderzocht wordt welke effecten en risico's de radar meebreng voor ons omwonenden. In 


het verleden is bij andere projecten door deskundigen bevestigd dat er geen effecten en 
risico's zijn voor omwonenden van nieuwe ontwikkelingen. Ik noem in dat kader het 


gebru i k  van :  
Asbestdaken 


Landbouwgif 
Aardgaswinning in Groningen 


Voortschrijdend inzicht leerde dat er weldegelijk gezondheidsschade optrad door deze 


toepassingen. Wij willen dat de desku nd ig heid van nu over radarstra l ing later niet ook 
achterhaald moet worden. 
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Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militai r  Radarstation te Herwij nen, 
gemeente West-Betuwe 


Datum: 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Titel : 


Voorletter(s) : A. 
Tussenvoegsel(s) : van 
Achternaam : Maaren 


Mede/namens: 
Bed rijf/organ isatie: 


Kenmerk: 


Reactie 


Reactieformulier 


Postcode :  4171  BM 


Hu isnummer: 7 


Toevoeg ing : 


Straat: Kromme Akkers 
Plaats: Herwijnen 
Telefoonnummer: 0418-5829 17 


E-mailadres: 
annievanmaaren@hotmail . n l  


Mevrouw Van Maaren i s  tegen d e  komst van de radar. Zij bang i s  voor d e  gezondheid -er 
wonen veel mensen met de ziekte ALS in Herwij nen. Zij is bang voor stral ing van het 


radarstation, omdat zij vindt dat de precieze hoeveelheid stra l ing niet bekend is. 
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Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militai r  Radarstation te Herwij nen, 
gemeente West-Betuwe 


Datum: 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Titel : 


Voorletter(s) : E. 
Tussenvoegsel(s) : 
Achternaam : Beijer 


Mede/namens: 
Bed rijf/organ isatie: 


Kenmerk: 


Reactie 


Reactieformulier 


Postcode :  4171  LC 


Hu isnummer: 2 


Toevoeg ing : 


Straat: Graaf Reinaldweg 
Plaats: Herwij nen 
Telefoonnummer: 06-537 1 1296 


E-mailadres: 
emmyvanmaaren@hotmail . nl 


Mevrouw Beijer woont b innen 1 kilometer van het beoogde het radarstation. Z ij maakt 
zich zorgen over de hoeveelheid stra l ing en het effect hiervan op de gezond heid dat niet 


is onderzocht. 
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Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militair Radarstation te Herwijnen, gemeente West-Betuwe 


Datum: 


Aanspreekvorm : de heer 


Titel : 
Voorletter(s) : W.A. 
Tussenvoegsel(s) : 


Achternaam : Struijk 
Mede/namens: 


Bed rijf/organ isatie: 
Kenmerk: 


Reactie 


Reactieformulier 


Postcode:  4171  CE 


Hu isnummer: 42 


Toevoeg i ng : 
Straat: Waald ij k 


Plaats: Herwij nen 
Telefoonnummer: 06- 1092 1694 


E-mai lad res: 
wim.stru ijk@g mail .com 


Wordt u in uw belang geraakt? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 


Herwij nen telde sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw twee radarstations. Deze 


stonden beide op een afstand van ongeveer 1 . 500 tot de kern van het dorp. Een radar is 
ondertussen omgebouwd tot weerradar voor het KNMI en de andere is gesloopt. Op de 
plaats van de gesloopte radar wi l  defensie nu een nieuwe radar bouwen. 


Omdat in Herwijnen de ziekte ALS gemiddeld vaker voorkomt dan in de rest van 


Nederland, is het vermoeden dat d it onder andere met de stral ing van de radarstations 
van destijds te maken heeft. 


De nieuw te bouwen radar is nog eens veel krachtiger (hoogfrequent) dan de oude. Op 


de voorgenomen locatie voor het radarstation worden omwonenden in  de toekomst 24 


uur  per dag en 365 dagen per jaar blootgesteld aan deze hoogfreq uente stral ing.  


Ondanks dat er onderzoek is gedaan naar de effecten van hoogfrequente stra l ing ,  is nog 
niet onomstotelijk vastgesteld dat deze stral ing geen nadelige gevolgen heeft voor onze 


gezond heid (én d ie van d ieren) op zowel de korte, als de lange termij n. 


Ik wi l  dat d it goed wordt onderzocht en dat men vanuit de overheid kan garanderen dat 
de stra l ing veilig is, a lvorens het radarstation b ij Herwijnen te bouwen. Voor d it 
onderzoek is tijd nod ig.  Wellicht zijn er gegevens u it internationale onderzoeken bekend, 


d ie hierbij kunnen helpen. Wanneer plaatsing van het radarstation bij Herwijnen niet op 
een dergelijk onderzoek kan wachten, moet naar een andere locatie worden gezocht, 


waar geen omwonenden binnen de straal van 1 500 meter (gemeten vanaf de locatie 
waar de radar gebouwd moet gaan worden) zijn. 


Ter verd u idel ijking heb ik  een geog rafische kaart (gemaakt in  Qgis) b ijgevoegd,  met 
daarop de ci rkel van 1 . 500 meter rond de te bouwen radar. H ierop is du idelijk te zien dat 


er een vijftal boerderijen zijn,  d ie op zeer korte afstand van het object l iggen. Daarnaast 
valt een g root gedeelte van de kern van het dorp ook binnen deze straal .  Dit is niet in lijn 


met de VNG richtlijn .  


Z ie  bijlage (apart bijgevoegde 
kaart) 
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Voorontwerp Rijksinpassingsplan Mi litair Radarstation te Herwij nen, 
gemeente West-Betuwe 


Datum: 


Aanspreekvorm : de heer 
Titel : 


Voorletter(s) : W.A. 
Tussenvoegsel(s) : 
Achternaam : Struijk 


Mede/namens: 
Bed rijf/organ isatie: 


Kenmerk: 


Reactie 


Reactieformulier 


Postcode :  4171  CE 
Hu isnummer: 42 


Toevoeg ing : 
Straat: Waaldijk 
Plaats: Herwij nen 


Telefoonnummer: 06-1092 1694 


E-mai lad res: 


wim. stru ijk@gmail .com 


Wordt u in uw belang geraakt? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 


Ondanks dat er onderzoek is gedaan naar de effecten van hoogfrequente stra l ing ,  is nog 


niet onomstotelijk vastgesteld dat deze stral ing geen nadelige gevolgen heeft voor onze 
gezond heid op lange termij n. 


Ik wi l  dat d it goed wordt onderzocht alvorens het radarstation bij Herwijnen te bouwen. 
Voor d it onderzoek is tijd nod ig.  Wellicht zijn er gegevens u it internationale onderzoeken 
bekend . Wanneer plaatsing van het radarstation bij Herwijnen niet op een dergelijk 


onderzoek kan wachten, moet naar een andere locatie gezocht worden gezocht worden, 
waar geen omwonenden zijn b innen een straal van 1500 meter. Op de voorgenomen 


locatie voor het radarstation worden omwonenden 24 uur  per dag 365 dagen per jaar 
b lootgesteld aan hoogfrequente stra l ing 
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Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militai r  Radarstation te Herwij nen, 
gemeente West-Betuwe 


Datum: 


Aanspreekvorm : mevrouw 
Titel : 


Voorletter(s) : A. 
Tussenvoegsel(s) : 
Achternaam : Reij nders 


Mede namens: Jan Reijnders 
Bed rijf/organ isatie: 


Kenmerk: 


Reactie 


Reactieformulier 


Postcode :  4171  DA 


Hu isnummer: 17 


Toevoeg ing : 


Straat: Vervoorenlaan 
Plaats: Herwijnen 
Telefoonnummer: 06-15526836 


E-mailadres: geen 


Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 


In deze omgeving loopt de Betuwelijn .  Er komen ook 5G masten. Door hier ook een 
radarstation te plaatsen geeft nog meer overlast. 
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Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militai r  Radarstation te Herwij nen, 
gemeente West-Betuwe 


Datum: 2 1  oktober 2020 


Aanspreekvorm : de heer 
Titel : 


Voorletter(s) : N .  
Tussenvoegsel(s) : de 
Achternaam : Ridder 


Mede/namens: 
Bed rijf/organ isatie: 


Kenmerk: 


Reactie 


Reactieformulier 


Postcode :  4171  CA 
Hu isnummer: 9 


Toevoeg ing : 
Straat: Waaldijk 
Plaats: Herwijnen 


Telefoonnummer: 06-50 485137 


E-mailadres: nielsderidder@ kpnmai l . nl 


Ik woon op ongeveer 3 kilometer van de beoogde locatie van het radarstation. Ik maak 


mij zorgen over het effect van de stral ing op mijn gezond heid . Ik vind dat nog meer 
onderzoek moet worden gedaan naar het gezondheidseffect van de radarstra l ing .  


Daarom ben ik, net als veel andere inwoners van Herwij nen, tegen de komst van het 
radarstation. 


0078 


147 van 151







lnspraakpunt Radarstation Herwijnen 


Postbus 142 


2270 AC Voorburg 


Herwijnen, 2 oktober 2020 


Geachte staatsecretaris Visser, leden van het Kabinet en leden van de Eerste en Tweede Kamer, 


Zo'n 24 jaar heb ik aan de Mert 12 in Herwijnen gewoond, een agrarisch bedrijf welke zich bevindt op 


640 meter afstand van het voormalige radarstation. Ik ben vervolgens verhuisd naar de Mijnl iefflaan 


22, een woning welke op ongeveer 850 meter afstand van het voormalige radarstation. 


Wat mij bezig houdt is hoe wij in staat zijn de komst van dit radar te voorkomen. In hoeverre kunnen 


degenen die de beslissing nu moeten gaan nemen zich verplaatsen in de situatie van ons als inwoners 


van Herwijnen? 


Zouden staatssecretaris Visser, Kabinet, Tweede en Eerste Kamerleden er hetzelfde over denken als 


zij ook inwoner zouden zijn van Herwijnen, een dorp wat door de scheepvaart en het radar van het 


KNMI  zijn dosis straling al aardig binnen heeft? 


De vragen die ik heb zijn onder andere, kan iemand mij zeggen dat de door de artsen onverklaarbare 


vruchtbaarheidsproblemen welke mijn zus en ik beiden ervaren (niet familiair) mogelijk een verband 


hebben met het geboren worden en onze jeugd doorbrengen op de locatie Mert 12 in Herwijnen, 


640 meter verwijderd van een radar met gevaarlijke straling? 


Er zijn diverse onderzoeken o.b. v. thermische effecten welke aangeven dat het radar geen gevaar 


oplevert voor de volksgezondheid. Maar u baseert u daarbij alleen op die onderzoeken, die uw 


vooronderstelde ideeën onderschrijven. Er zijn namelijk ook onderzoeken die het tegenovergestelde 


aantonen en breder hebben gekeken dan alleen kijkend naar de thermische effecten. 


Zolang de geleerden van deze wereld niet het onomstotelijk bewijs kunnen leveren over wel of geen 


gevaren voor de volksgezondheid mag u geen enkel risico nemen wat gezondheid betreft. 


U bent als landelijke overheid wettelijk verplicht zorg te dragen voor de gezondheid van ons als 


inwoners van Nederland. Aan het recht dat onze overheid zorg draagt voor de gezondheid van haar 


onderdanen mag u in GEEN ENKEL GEVAL tornen ! 


Zelfs de Belgische overheid zorgt beter voor haar inwoners dan u door strengere normen te stellen 


aan toelaatbare straling. 


U bent aangesteld en/of gekozen om dit belang van volksgezondheid te verdedigen. Ook dat is van 


landsbelang. 


Schokkend vind ik het dat u als landelijke overheid over de lokale democratie heen walst. De 


gemeenteraad West Betuwe heeft unaniem het besluit genomen het bestemmingsplan niet vast te 


stellen en is daarmee tegenstander van plaatsing van deze radar in het belang van de gezondheid van 


zijn inwoners. De gemeenteraad weet zich daarin gesteund door zijn inwoners. Het is zeer stuitend 


voor onze democratie dat u meent lichtvoetig met dit besluit om te kunnen gaan. 


Daarnaast is het stuitend dat u de volksgezondheidsrisico's ter zijde schuift ten gunste van een 


snelle(re) termijn van realisatie. 


Ook het hebben van eigendom op een bepaalde locatie is een schandalig slecht argument om de 


volksgezondheid in de waagschaal te stellen. 


Als u de volksgezondheid van uw inwoners echt belangrijk vindt dan zou u moeten laten 


onderzoeken welke andere mogelijkheden, kansen en systemen er zijn (ten opzichte van tien jaar 


geleden toen defensie voor dit systeem koos) het Nederlandse luchtruim te bewaken. Wereldwijd 
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hebben de afgelopen jaren de technologische ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opgevolgd en 


er zijn ongetwijfeld veel betere en vernieuwde mogelijkheden zicht te houden op ons luchtruim. 


In het uiterste geval zou u meerdere (meer dan 2) radartorens in Nederland kunnen plaatsen en/of 


voor een combinatie van eigentijdse technologie kunnen besluiten en daarbij zou u dan makkelijker 


kunnen kiezen uit meer geschikte locaties dan Herwijnen. 


Met vriendelijke groet, 


N.A. Wigmans-van Baaien 


Waaldijk 50 


4171 CG HERWIJNEN  


0652063800 
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Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militai r  Radarstation te Herwij nen, 
gemeente West-Betuwe 


Datum: 23 oktober 2020 


Aanspreekvorm : de heer 
Titel : 


Voorletter(s) : B . J  
Tussenvoegsel(s) : van 
Achternaam : Zand wijk 


Mede/namens: 
Bed rijf/organ isatie: 


Kenmerk: 


Reactie 


Reactieformulier 


Postcode :  4171  DD 
Hu isnummer: 26 


Toevoeg ing : 
Straat: M ijn l iefstraat 
Plaats: Herwij nen 


Telefoonnummer: 06 - 1 1  08 47 35 


E-mailadres: bartjan_z@ hotmail .com 


Ik ben tegen de komst van de Defensieradar vanwege de gezondheid van de 


omwonenden. We hebben a l  te maken me de stral ing van de KNMI-toren, de scheepvaart 
op de Waal en de Betuweroute, en daar komt dan de stral ing van de radar bij. 


Ook vind ik  dat de radar te d icht bij bebouwing komt, 900 meter terwijl dat minimaal 
1500 meter moet zij n .  


Ook i s  het risico o p  d e  lange termijn niet du idelijk. Dat moet eerst du idelijk zijn voordat 


de radar er kan komen. Er komt nu al veel ALS voor in het dorp. 
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Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militai r  Radarstation te Herwij nen, 
gemeente West-Betuwe 


Datum: 23 oktober 2020 


Aanspreekvorm : de heer 
Titel : 


Voorletter(s) : J .  
Tussenvoegsel(s) : d e  
Achternaam : Fockert 


Mede/namens: 
Bed rijf/organ isatie: 


Kenmerk: 


Reactie 


Reactieformulier 


Postcode :  4171  BC 
Hu isnummer: 34 


Toevoeg ing : A 
Straat: Achterweg 
Plaats: Herwij nen 


Telefoonnummer: 0418 - 58 13 39 


E-mailadres : jandefockert@planet .n l  


Ik  heb geen bezwaren tegen de komst van een radar. En er zijn meer mensen zoals ik  


d ie er  geen probleem mee hebben. Ik zei dat ook aan een verslaggever van SBS6, maar 
mijn reactie werd niet u itgezonden. Tegenstanders van de radar krijgen met hun ged ram 


wel aandacht. 


Ik beg reep ook van TNO dat de stral ing ver onder de norm bl ijft. De hoogst gemeten 


stral ingswaarde is een factor 20 lager dan de internationaal aanvaarde norm. Wel 
veroorzaakt een het meetpunt passerend persoon met een mobiele telefoon een du idelijk 


hogere stra l ing swaarde. 


Ik vind dat het te lang duurt voordat er een beslissing genomen wordt.  Van mij mag de 
radar er  komen. 
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zienswijzen

		regnr		Definitief nummer		datum brief		ontvangen op		datum poststempel		manier van inspreken		_Organisatie		KenmerkBrief		Naam		_Adres		_Postcode		_Plaats		_Land		Telefoon		Email		datum-bevestiging		(Mede) namens organisatie		(Mede) namens		(Mede) namens adres		(Mede) namens plaats		(Mede) namens tel-mail		Aanhefnaam		Aanhefbrief		Opmerking		Projectnaam

		VOIP-0002		0002		11-9-2020		11-9-2020				Digitaal				betty1955overheul@gmail.com		B. Overheul		Seringenhof 6		4171 BN		HERWIJNEN		Nederland		06-23757371		betty1955overheul@gmail.com						G. Couwenberg M. Bosch								Mevrouw B. Overheul		Geachte mevrouw Overheul				Radar Herwijnen

		VOIP-0003		0003		9-9-2020		9-9-2020				Digitaal				Radar-2020-vs1		A. van Zandwijk		Zeek 4		4174 LH		HELLOUW		Nederland		06-55725248		zandhof@gmail.com						Cora Grootjen Luc van Zandwijk Jule van Zandwijk								De heer A. van Zandwijk		Geachte heer Van Zandwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0004		0004		7-9-2020		7-9-2020				Digitaal						J.L. van der Weerd		Molenkamp 5		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland		06-46745829		jvgeffen271@hotmail.com						Hr van der weerd								Mevrouw J.L. van der Weerd		Geachte mevrouw Van der Weerd				Radar Herwijnen

		VOIP-0005		0005		17-9-2020		9/16/20				Mondeling / Informatieavond		Hoeve Boveneind				W.F. de Bruijn		Zandsteeg 3		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-50508658		info@hoeveboveneind.nl														De heer W.F. de Bruijn		Geachte heer De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0006		0006		17-9-2020		9/16/20				Mondeling / Informatieavond/digitaal						J. Kiep		Nieuwe Steeg 73		4171 CT		HERWIJNEN		Nederland		06-42729248		jeaki@hotmail.com														Mevrouw J. Kiep		Geachte mevrouw Kiep				Radar Herwijnen

		VOIP-0007		0007		17-9-2020		9/16/20				Mondeling / Informatieavond/digitaal						A.M. van der Wijden		Meerenburg 16		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland		06-46486164		annevdwijden@gmail.com						de heer D.K. van Alphen								De heer en mevrouw A.M. van der Wijden		Geachte heer en mevrouw Van der Wijden				Radar Herwijnen

		VOIP-0008		0008		17-9-2020		9/16/20				Mondeling / Informatieavond						A.M.C. van Zandwijk		Nieuwe Steeg 56 a		4171 LG		HERWIJNEN		Nederland		06-31261965		anitavanzandwijk@hotmail.com														Mevrouw A.M.C. van Zandwijk		Geachte mevrouw Van Zandwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0009		0009		20-9-2020		17-9-2020				Mondeling / Informatieavond						J.N. Vroegop		Spijkse Kweldijk 3		4161 BP		HEUKELUM		Nederland		06-53341325		hans.vroegop60@gmail.com														De heer J.N. Vroegop		Geachte heer Vroegop				Radar Herwijnen

		VOIP-0010		0010		20-9-2020		17-9-2020				Mondeling / Informatieavond						D. Kuiper		Jacob de Jonghstraat 19		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-50208086		dennis@vanekerenkuiper.nl						mijn ouders								De heer D. Kuiper		Geachte heer Kuiper				Radar Herwijnen

		VOIP-0011		0011		1-10-2020		1-10-2020				Digitaal						A.A. Sleeuwenhoek		Boutlaan 60		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-42835769		aasleeuwenhoek@hotmail.com														De heer A.A. Sleeuwenhoek		Geachte heer Sleeuwenhoek				Radar Herwijnen

		VOIP-0012		0012		3-10-2020		3-10-2020				Digitaal						J. Kroeze		Parallelweg 38		4171 AG		HERWIJNEN		Nederland				john2602@hotmail.com														De heer J. Kroeze		Geachte heer Kroeze				Radar Herwijnen

		VOIP-0013		0013		21-9-2020		3-10-2020				Digitaal						P.J. Kuiper		Pieterswaard 3		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		06-46863169		pietkuiper@hotmail.com						J. Kuiper van der Griessen								De heer P.J. Kuiper		Geachte heer Kuiper				Radar Herwijnen

		VOIP-0014		0014		7-10-2020		7-10-2020				Digitaal						M.G. Weikamp		De Baronie 18		4151 CS		ACQUOY		Nederland		06-44254492		martinweikamp@xs4all.nl														De heer M.G. Weikamp		Geachte heer Weikamp				Radar Herwijnen

		VOIP-0015		0015		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal		Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe				P. van Kuilenburg		Fauststraat 32		4181 DH		WAARDENBURG		Nederland		06-22124135		p.kuilenburg1@kpnplanet.nl														Mevrouw P. van Kuilenburg		Geachte mevrouw Van Kuilenburg				Radar Herwijnen

		VOIP-0016		0016		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						W. Vonk		Kromme Akkers 17		4171 BM		HERWIJNEN		Nederland		06-50501207		jeaninevonk@gmail.com						J.W. Vonk-van Meteren								De heer W. Vonk		Geachte heer Vonk				Radar Herwijnen

		VOIP-0017		0017		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						R.S. van Helden		Waaldijk 28 a		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-51901331		rebecca@vanhelden.nu														Mevrouw R.S. van Helden		Geachte mevrouw Van Helden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-1				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						D. van Klaveren		Waaldijk 55		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland				d.van.klaveren@hccnet.nl														De heer D. van Klaveren		Geachte heer Van Klaveren				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-2				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						J. van der Vies		Achterweg 80		4171 BD		HERWIJNEN		Nederland				judithvandervies@hetnet.nl														Mevrouw J. van der Vies		Geachte mevrouw Van der Vies				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-3				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						M.J. van der Vies		Achterweg 80		4171 BD		HERWIJNEN		Nederland		06-39560876		marijevandervies@live.nl														Mevrouw M.J. van der Vies		Geachte mevrouw Van der Vies				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-4				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						C.D. Boogert		Rij- en Uitweg 16		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland				caroliendebaat@gmail.com														Mevrouw C.D. Boogert		Geachte mevrouw Boogert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-5				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						R.J.P. Michels		Rij- en Uitweg 12		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland				rjpbackus@gmail.com														De heer R.J.P. Michels		Geachte heer Michels				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-6				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						E. Erkel		Rij- en Uitweg 8		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-48578361		eric@erkel.nl														De heer E. Erkel		Geachte heer Erkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-7				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						J.W. Boogert		Rij- en Uitweg 16		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland				j_boogert@hotmail.com														De heer J.W. Boogert		Geachte heer Boogert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-8				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						J.W. Kerkhof -Vermeulen		Kolstraat 52		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland		0418-581281		coby.kerkhof@gmail.com														Mevrouw J.W. Kerkhof -Vermeulen		Geachte mevrouw Kerkhof -Vermeulen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-9				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						M.A.C. Metheuver		De Strobbel 28		4171 BS		HERWIJNEN		Nederland				metheuver@gmail.com														De heer M.A.C. Metheuver		Geachte heer Metheuver				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-10				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						W.J.A. Kerkhof		Kolstraat 52		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland		0418-581281		wjakerkhof40@gmail.com														De heer W.J.A. Kerkhof		Geachte heer Kerkhof				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-11				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						M.J. van Velzen-Kerkhof		Waaldijk 142		4171 CJ		HERWIJNEN		Nederland		0418-582357		mjvvelzen@solcon.nl														Mevrouw M.J. van Velzen-Kerkhof		Geachte mevrouw Van Velzen-Kerkhof				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-12				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal				Geen Radartoren ikn Herwijnen		L. Groenewegen		Waaldijk 76		4171 CG		HERWIJNEN		Nederland		06-532060787		lydigroenewegen@gmail.com														Mevrouw L. Groenewegen		Geachte mevrouw Groenewegen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-13				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal				Geen radar Herwijnen		R. Erkel		De Strobbel 28		4171 BS		HERWIJNEN		Nederland		06-82441442		rickerkel@outlook.com														De heer R. Erkel		Geachte heer Erkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-14				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						R. Vendeloo		Rij- en Uitweg 18		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-45230883		wiedels@hotmail.com														Mevrouw R. Vendeloo		Geachte mevrouw Vendeloo				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-15				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						W. Satter		Jacob de Jonghstraat 27		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-51370332		wsatter79@gmail.com														Mevrouw W. Satter		Geachte mevrouw Satter				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-16				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						L.A. van Eck		Molenkamp 15		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland				Lavaneck@upcmail.nl														Mevrouw L.A. van Eck		Geachte mevrouw Van Eck				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-17				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						S.C. Vos		Zandsteeg 12		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-46613820		Carinvos@live.nl														Mevrouw S.C. Vos		Geachte mevrouw Vos				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-18				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						N. de Bruijn		Jacob de Jonghstraat 9		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-83386955		neldebruijn1953@hotmail.com														Mevrouw N. de Bruijn		Geachte mevrouw De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-19				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						J. Blom		Meerenburg 32		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland				Annetteruitenburg@gmail.com														Mevrouw J. Blom		Geachte mevrouw Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-20				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						E.A.H. Kruse		Waaldijk 114		4171 CH		HERWIJNEN		Nederland		06-20100964		ellenkruse123@gmail.com														Mevrouw E.A.H. Kruse		Geachte mevrouw Kruse				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-21				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						B. Kruse		Waaldijk 114		4171 CH		HERWIJNEN		Nederland		06-12987504		valentijnbob@gmail.com														De heer B. Kruse		Geachte heer Kruse				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-22				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						Y. de De Graaff		Lindenlaan 13		4171 AC		HERWIJNEN		Nederland		06-10583805		info@liberarius.nl														Mevrouw Y. de De Graaff		Geachte mevrouw De De Graaff				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-23				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						T.P. Blom		Meerenburg 32		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland				Thomablom88@hotmail.com														De heer T.P. Blom		Geachte heer Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-24				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						K. van Velzen		Waaldijk 142		4171 CJ		HERWIJNEN		Nederland				koenvanvelzen95@gmail.com														De heer K. van Velzen		Geachte heer Van Velzen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-25				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						N. van Velzen		Waaldijk 142		4171 CJ		HERWIJNEN		Nederland				niekvvelzen@gmail.com														De heer N. van Velzen		Geachte heer Van Velzen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-26				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						L.M.D. Liefde		Molenkamp 7		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland				Ketsjie@hotmail.com														De heer L.M.D. Liefde		Geachte heer Liefde				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-27				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						M.T.H. Liefde		Molenkamp 7		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland				Ketsjie@hotmail.com														Mevrouw M.T.H. Liefde		Geachte mevrouw Liefde				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-28				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						R.M. de Graaff		Breede Kampen 54		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland		06-52543806		raj.ardine@planet.nl														Familie R.M. de Graaff		Geachte familie De Graaff				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-29				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						J.A. van Leersum		Waaldijk 20		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-51075596		a.vanleersum@outlook.com														Mevrouw J.A. van Leersum		Geachte mevrouw Van Leersum				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-30				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						M.J. van Zante		Seringenhof 15		4171 BN		HERWIJNEN		Nederland		0418-581133		mjvanzante@hotmail.com														De heer M.J. van Zante		Geachte heer Van Zante				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-31				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						S. de Joode		Meerenburg 8		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland				sannedejoode@hotmail.com														Mevrouw S. de Joode		Geachte mevrouw De Joode				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-32				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal				Overheul4171		B. Overheul		Seringenhof 6		4171 BN		HERWIJNEN		Nederland		06-23757371		bettyoverheul@hotmail.com						Marga Bosch								Mevrouw B. Overheul		Geachte mevrouw Overheul				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-33				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						M.H. Dekker		Balderiklaan 12		4171 DH		HERWIJNEN		Nederland		06-13257502		mhdekker@hotmail.com														Mevrouw M.H. Dekker		Geachte mevrouw Dekker				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-34				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						N.T.A. Dekker		Balderiklaan 12		4171 DH		HERWIJNEN		Nederland		06-13257502		ntadekker@hotmail.com														De heer N.T.A. Dekker		Geachte heer Dekker				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-35				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						A.E. van Maaren		Breede Kampen 30		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland		06-30677107		bianca.v.m@kpnplanet.nl														Mevrouw A.E. van Maaren		Geachte mevrouw Van Maaren				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-36				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						F. Schwachofer		Jacob de Jonghstraat 5		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-14151964		fieke.schwachofer@gmail.comm														Mevrouw F. Schwachofer		Geachte mevrouw Schwachofer				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-37				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						A.A.M. De Bruin-Treffers		Breede Kampen 32		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland		06-39147548		Angeladbruin@gmail.com														Mevrouw A.A.M. De Bruin-Treffers		Geachte mevrouw De Bruin-Treffers				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-38				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						L.A. van Maaren		Breede Kampen 30		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland				Lenard.v.m@gmail.com														De heer en mevrouw L.A. van Maaren		Geachte heer en mevrouw Van Maaren				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-39				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						L.A. de De Bruin		Breede Kampen 32		4171 AV		HERWIJNEN		Nederland		06-11116301		ladbruin@gmail.com														De heer L.A. de De Bruin		Geachte heer De De Bruin				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-40				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						G.J. Bijl		Sluimerskamp 9		4171 BR		HERWIJNEN		Nederland				jan.bijl@outlook.com														De heer G.J. Bijl		Geachte heer Bijl				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-41				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						G.E.P. de Bruijn		Wadensteinsesteeg 1		4171 LD		HERWIJNEN		Nederland				mtsdebruijn@kpnplanet.nl														Mevrouw G.E.P. de Bruijn		Geachte mevrouw De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-42				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						T. van Horssen		Waaldijk 48		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland				teusvh@hotmail.com						Kyra van Horssen 01-12-1999Nel van Horssen 19-11-1966								De heer T. van Horssen		Geachte heer Van Horssen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-43				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal		Hoeve Boveneind				W.F. de Bruijn		Zandsteeg 3		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-50508655		info@hoeveboveneind.nl						A.f. de Bruijn E.de Bruijn L. van Zandwijk								De heer W.F. de Bruijn		Geachte heer De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-44				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal				email		M. de Bruijn van Zandwijk		Zandsteeg 3		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-21443544		mariekedebruijn@kpnmail.nl														Mevrouw M. de Bruijn van Zandwijk		Geachte mevrouw De Bruijn van Zandwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-45				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						G.J. van Arkel		Zworrelstraat 60		4171 AK		HERWIJNEN		Nederland		06-51422779		info@gva-hoveniers.nl						Angela Damen								De heer G.J. van Arkel		Geachte heer Van Arkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-46				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						F.A. Bakels		Waaldijk 26		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland				annetbakels@gmail.com														Mevrouw F.A. Bakels		Geachte mevrouw Bakels				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-47				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						B.F.C. Plante Febure de Villeneuve		Zworrelstraat 69		4171 AH		HERWIJNEN		Nederland		0418-582299		l.erkelens@hotmail.com														Mevrouw B.F.C. Plante Febure de Villeneuve		Geachte mevrouw Plante Febure de Villeneuve				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-48				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						L. Erkelens		Zworrelstraat 69		4171 AH		HERWIJNEN		Nederland		0418-582299		l.erkelens@hotmail.com														De heer L. Erkelens		Geachte heer Erkelens				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-49				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal				Defensie Rader Herwijnen		S.A. Hakkert - van Weelden		Wadensteinsesteeg 6		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland				arina_hakkert@live.nl														De heer of mevrouw S.A. Hakkert - van Weelden		Geachte heer of mevrouw Hakkert - van Weelden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-50				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal				Defensie Rader Herwijnen		H. Hakkert		Wadensteinsesteeg 6		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland				herman@hakkertwonen.nl														De heer of mevrouw H. Hakkert		Geachte heer of mevrouw Hakkert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-51				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal				Defensie Radar Herwijnen		T. De Bruijn - van Zee		Wadensteinsesteeg 6 a		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland				m.de.bruijn1@hetnet.nl														De heer of mevrouw T. De Bruijn - van Zee		Geachte heer of mevrouw De Bruijn - van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-52				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal				Defensie Radar Herwijnen		M. De Bruijn		Wadensteinsesteeg 6 a		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland				m.de.bruijn1@hetnet.nl														De heer of mevrouw M. De Bruijn		Geachte heer of mevrouw De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-53				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						C.E. de Joode - van Dalen		Boutlaan 27		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-25393730		lisevandalen@hotmail.com														Mevrouw C.E. de Joode - van Dalen		Geachte mevrouw De Joode - van Dalen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-54				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						N.C.M. Tetteroo		Bloklandweg 14		4171 KA		HERWIJNEN		Nederland		06-53682542		blokje1@gmail.com														Mevrouw N.C.M. Tetteroo		Geachte mevrouw Tetteroo				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-55				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M. de Joode		Boutlaan 27		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-10362699		markdejoode@hotmail.com														De heer M. de Joode		Geachte heer De Joode				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-56				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						E.D.H. Richter		Bloklandweg 14		4171 KA		HERWIJNEN		Nederland		06-53682542		info@x-treme4x4.com														De heer of mevrouw E.D.H. Richter		Geachte heer of mevrouw Richter				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-57				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.J.F.M.M. Wetzels		Waaldijk 72		4171 CG		HERWIJNEN		Nederland		06-31946943		joostwetzels@gmail.com														De heer J.J.F.M.M. Wetzels		Geachte heer Wetzels				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-58				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.F.H. Vos		Zandsteeg 12		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-36367595		hrmnvos@gmail.com														De heer J.F.H. Vos		Geachte heer Vos				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-59				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						T.P.L. Schreurs		Waaldijk 72		4171 CG		HERWIJNEN		Nederland		06-24721475		tamarawetzels1@gmail.com														Mevrouw T.P.L. Schreurs		Geachte mevrouw Schreurs				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-60				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.H.H. den Drijver		Waaldijk 30		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-22110053		jhhdendrijver@hotmail.com														Mevrouw J.H.H. den Drijver		Geachte mevrouw Den Drijver				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-61				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						H. van Arendonk		Waaldijk 32		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		0418-581270		hansvanarendonk@outlook.com						W.J. Macleane								Familie H. van Arendonk		Geachte familie Van Arendonk				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-62				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						W.J.C. Mus		Parallelweg 36		4171 AG		HERWIJNEN		Nederland		0418-582020		w.j.c.mus@hetnet.nl						G Mus/Klop								De heer W.J.C. Mus		Geachte heer Mus				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-63				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						L.J. van Helden		Waaldijk 28 a		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-57616292		Luuk@vanhelden.nu														De heer L.J. van Helden		Geachte heer Van Helden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-64				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						K.F. Duizer		Nieuwe Steeg 66		4171 KG		HERWIJNEN		Nederland		06-53812251		kduizer@gmail.com														Mevrouw K.F. Duizer		Geachte mevrouw Duizer				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-65				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						W. Overheul Blom		Boutlaan 31		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-52455024		wendy_wb3@hotmail.com														Familie W. Overheul Blom		Geachte familie Overheul Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-66				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						W. Blom		Achterweg 42		4171 BC		HERWIJNEN		Nederland		0418-582000		willemenannekeblom@hotmail.com														De heer en mevrouw W. Blom		Geachte heer en mevrouw Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-67				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M. de Bruijn		Zandsteeg 3		4171 BH		HERWIJNEN		Nederland		06-21443544		mariekedebruijn@kpnmail.nl														Mevrouw M. de Bruijn		Geachte mevrouw De Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-68				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						C. Oste		Achterweg 78		4171 BD		HERWIJNEN		Nederland		06-23296645		corineblom@hotmail.com						onze ouders en kinderen								De heer en mevrouw C. Oste		Geachte heer en mevrouw Oste				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-69				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						G. van Zomeren		Boutlaan 42		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland				vvherovina@hotmail.com														De heer G. van Zomeren		Geachte heer Van Zomeren				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-70				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						O.J.M. Kuyntjes-Oskam		Geerstraat 10		4171 AB		HERWIJNEN		Nederland		0418-581532		OrianneOS@hotmail.com														Mevrouw O.J.M. Kuyntjes-Oskam		Geachte mevrouw Kuyntjes-Oskam				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-71				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						G. Kuyntjes		Geerstraat 10		4171 AB		HERWIJNEN		Nederland		0418-581532		info@ha-ku.nl														De heer G. Kuyntjes		Geachte heer Kuyntjes				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-72				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						E.T.W. van Baalen		Mert 10		4171 LB		HERWIJNEN		Nederland		06-83032533		eline_van_eck@hotmail.com						L.C. van Baalen								Mevrouw E.T.W. van Baalen		Geachte mevrouw Van Baalen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-73				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						P.D. Kaldenberg		De Strobbel 5		4171 BS		HERWIJNEN		Nederland		06-51053685		Patrick@kaldenberg.nl						Noelle fikse								De heer P.D. Kaldenberg		Geachte heer Kaldenberg				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-74				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						G. Pippel		Zworrelstraat 68		4171 AK		HERWIJNEN		Nederland		06-53372428		g.pippel@planet.nl						Marijke de Joode								De heer G. Pippel		Geachte heer Pippel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-75				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						P. Kornet		Pieterswaard 9		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland				Pkslfsms@gmail.com														Mevrouw P. Kornet		Geachte mevrouw Kornet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-76				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M.C.W. van Helden		Waaldijk 28 a		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland				marc@vanhelden.nu														De heer M.C.W. van Helden		Geachte heer Van Helden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-77				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						A.M. van Leijen-Brink		Bommelweg 2		4171 BK		HERWIJNEN		Nederland		06-23555142		dinekevanleijen@velzartmail.nl														Mevrouw A.M. van Leijen-Brink		Geachte mevrouw Van Leijen-Brink				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-78				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						W. Bambacht		Boutlaan 11		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-28377250		williambambacht@hotmail.com														De heer W. Bambacht		Geachte heer Bambacht				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-79				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						E.F. Duizer		Nieuwe Steeg 66		4171 KG		HERWIJNEN		Nederland		06-82241088		edwinduizer@icloud.com														De heer E.F. Duizer		Geachte heer Duizer				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-80				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						P.J. Hobo-van Cronenberg		Meerenburg 44		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland		06-38911415		pjhobo@gmail.com						T.C.H. Hobo								De heer en mevrouw P.J. Hobo-van Cronenberg		Geachte heer en mevrouw Hobo-van Cronenberg				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-81				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.P. van Vark		Kolstraat 66		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland				jvvark@gmail.com														Mevrouw J.P. van Vark		Geachte mevrouw Van Vark				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-82				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						E. van der Meijden		Korshof 12		4171 BJ		HERWIJNEN		Nederland		06-22072491		e.vandermeijdenent@gmail.com														Mevrouw E. van der Meijden		Geachte mevrouw Van der Meijden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-83				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal				radar		G.A. van der Meijden		Korshof 12		4171 BJ		HERWIJNEN		Nederland		06-20036797		gerard@atg-av.nl														De heer G.A. van der Meijden		Geachte heer Van der Meijden				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-84				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						C.G. Hobo		Waaldijk 199 a		4171 CD		HERWIJNEN		Nederland		06-22492303		gertenhelga@gmail.com						H.Hobo-Sonnema								De heer C.G. Hobo		Geachte heer Hobo				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-85				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M.C.M. Hobo		Waaldijk 199 a		4171 CD		HERWIJNEN		Nederland				mcm-melanie@hotmail.com														Mevrouw M.C.M. Hobo		Geachte mevrouw Hobo				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-86				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal		Mts. A.Bok en J.K. Bok-van Arkel		Radar2020		A. Bok-van Arkel		Rij- en Uitweg 14		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-51878575		a.bok@hetnet.nl														De heer en mevrouw A. Bok-van Arkel		Geachte heer en mevrouw Bok-van Arkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-87				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						A.W.C. van Van der Wal		Waaldijk 22 a		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-13243443		robertvanlomwel@icloud.com														De heer A.W.C. van Van der Wal		Geachte heer Van Van der Wal				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-88				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						G.J.J. van Zante		Zworrelstraat 63		4171 AH		HERWIJNEN		Nederland		0418-582987		rvzante@live.nl														Mevrouw G.J.J. van Zante		Geachte mevrouw Van Zante				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-89				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						A.G. van Zante		Zworrelstraat 63		4171 AH		HERWIJNEN		Nederland		0418-582987		rvzante@live.nl														De heer A.G. van Zante		Geachte heer Van Zante				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-90				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						A.N.N.E.K.E. Duizer		Nieuwe Steeg 66		4171 KG		HERWIJNEN		Nederland		06-83189732		anduizer@gmail.com														Mevrouw A.N.N.E.K.E. Duizer		Geachte mevrouw Duizer				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-91				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						S. Hakkert - van Leeuwen		Molenstraat 8		4171 CP		HERWIJNEN		Nederland		0418-581005		sannevanleeuwen1@hotmail.com														Mevrouw S. Hakkert - van Leeuwen		Geachte mevrouw Hakkert - van Leeuwen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-92				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.O.B. van Vliet		Kolstraat 58		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland				jmvanvliet2000@gmail.com														Mevrouw J.O.B. van Vliet		Geachte mevrouw Van Vliet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-93				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.C. van Vliet		Kolstraat 58		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland				jcvanvliet@hotmail.com														De heer J.C. van Vliet		Geachte heer Van Vliet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-94				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						K. van Zee		Waaldijk 34		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-53395341		koert.van.zee@gmail.com						G. van Zee-Aanen								De heer K. van Zee		Geachte heer Van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-95				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						E.M. van Vliet		Kolstraat 58		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland				ellyanvliet67@hotmail.com														Mevrouw E.M. van Vliet		Geachte mevrouw Van Vliet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-96				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						P. de Fockert		Nieuwe Steeg 73		4171 CT		HERWIJNEN		Nederland		06-53394401		pdefockert@sligro.nl														De heer P. de Fockert		Geachte heer De Fockert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-97				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.W. Lievaart - van Vliet		Kolfflaan 6		4171 DC		HERWIJNEN		Nederland				joanne.vanvliet@hotmail.com														Mevrouw J.W. Lievaart - van Vliet		Geachte mevrouw Lievaart - van Vliet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-98				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M.H.A. Lievaart		Kolfflaan 6		4171 DC		HERWIJNEN		Nederland				maartenlievaart@hotmail.com														De heer M.H.A. Lievaart		Geachte heer Lievaart				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-99				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						W. de Fockert		Nieuwe Steeg 61		4171 CT		HERWIJNEN		Nederland		06-22511809		wesleydefockert@hotmail.com														De heer W. de Fockert		Geachte heer De Fockert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-100				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						R. van Leijen		Bommelweg 2		4171 BK		HERWIJNEN		Nederland		06-53825694		robvanleijen@velzartmail.nl														De heer R. van Leijen		Geachte heer Van Leijen				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-101				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M.L. de Fockert		Nieuwe Steeg 73		4171 CT		HERWIJNEN		Nederland		06-22282454		mii-merle@hotmail.com														Mevrouw M.L. de Fockert		Geachte mevrouw De Fockert				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-102				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						F.W. van Zee		Waaldijk 34		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-13461989		wilfred.van.zee@gmail.com														De heer F.W. van Zee		Geachte heer Van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-103				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						P. Kornet		Geerstraat 40		4171 AB		HERWIJNEN		Nederland		0418-582023		Kornet40@live.nl														De heer P. Kornet		Geachte heer Kornet				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-104				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						A.M. Blom		Geerstraat 40		4171 AB		HERWIJNEN		Nederland		0418-582021		kornet40@live.nl														Mevrouw A.M. Blom		Geachte mevrouw Blom				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-105				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal		Firma de Man				M.A.R.J.A. de Man		Nieuwe Steeg 81		4171 KG		HERWIJNEN		Nederland		06-31064277		marjademan@hotmail.com						C.J.C. de Man								Mevrouw M.A.R.J.A. de Man		Geachte mevrouw De Man				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-106				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						P.C. Vredenduin		Waaldijk 24		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-33717392		pvredenduin@hotmail.com														Mevrouw P.C. Vredenduin		Geachte mevrouw Vredenduin				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-107				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M.C. Bok		Pieterswaard 18		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		0418-581195		claudiabok@gmail.com														Mevrouw M.C. Bok		Geachte mevrouw Bok				Radar Herwijnen

		VOIP-0017-108				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M.R. Kooi		Waaldijk 150		4171 CJ		HERWIJNEN		Nederland				m.kooi@live.nl														De heer M.R. Kooi		Geachte heer Kooi				Radar Herwijnen

		VOIP-0018		0018		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						G.J. van Klaveren-Hessel		Waaldijk 55		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland		06-10379497		gjhessel@hccnet.nl														Mevrouw G.J. van Klaveren-Hessel		Geachte mevrouw Van Klaveren-Hessel				Radar Herwijnen

		VOIP-0019		0019		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal		Aannemersbedrijf H Koudijs				J. Koudijs		Rij- en Uitweg 22		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-54940610		info@hanskoudijs.nl						IH Koudijs-van Helden								De heer J. Koudijs		Geachte heer Koudijs				Radar Herwijnen

		VOIP-0020		0020		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						E.W. Erkel		Rij- en Uitweg 8		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-20674900		esther@erkel.nl														Mevrouw E.W. Erkel		Geachte mevrouw Erkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0021		0021		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						A.E.M. Michels		Rij- en Uitweg 12		4171 CN		HERWIJNEN		Nederland		06-22339780		aemmichels@gmail.com														Mevrouw A.E.M. Michels		Geachte mevrouw Michels				Radar Herwijnen

		VOIP-0022		0022		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						I. van Ooijen		De Strobbel 28		4171 BS		HERWIJNEN		Nederland				ingrid.vanooijen@hotmail.com														Mevrouw I. van Ooijen		Geachte mevrouw Van Ooijen				Radar Herwijnen

		VOIP-0023		0023		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal		Melkveebedrijf		Geen radar Herwijnen		J.M. van Maaren		Mert 7		4171 LB		HERWIJNEN		Nederland		06-40601788		j.van.maaren2@kpnplanet.nl						Gerda van Maaren								De heer J.M. van Maaren		Geachte heer Van Maaren				Radar Herwijnen

		VOIP-0024		0024		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						B.J. van Weelden		Jacob de Jonghstraat 1		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-55798667		vanweeldenbjorn@gmail.com						D. Hopkoper								De heer B.J. van Weelden		Geachte heer Van Weelden				Radar Herwijnen

		VOIP-0024-1				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						E. Couwenberg		Kolfflaan 12		4171 DC		HERWIJNEN		Nederland				couwest@hotmail.com														Mevrouw E. Couwenberg		Geachte mevrouw Couwenberg				Radar Herwijnen

		VOIP-0024-2				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						A. van Krieken		Achterweg 26		4171 BC		HERWIJNEN		Nederland		0418-582638		advankrieken1@kpnmail.nl						Mevr. Y. Snoek								De heer A. van Krieken		Geachte heer Van Krieken				Radar Herwijnen

		VOIP-0024-3				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.K. Hildersley		Waaldijk 18		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland				info@vleugelslag.nl														Mevrouw J.K. Hildersley		Geachte mevrouw Hildersley				Radar Herwijnen

		VOIP-0024-4				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J. Sacks		Waaldijk 76		4171 CG		HERWIJNEN		Nederland				jared@channel.nl														De heer J. Sacks		Geachte heer Sacks				Radar Herwijnen

		VOIP-0024-5				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.A.M.S. Verbree		Mert 12		4171 LB		HERWIJNEN		Nederland		06-38027170		stephanieverbree@gmail.com														De heer of mevrouw J.A.M.S. Verbree		Geachte heer of mevrouw Verbree				Radar Herwijnen

		VOIP-0024-6				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J. van Arendonk		Achterweg 103		4171 BB		HERWIJNEN		Nederland		06-10744877		jurjenvanarendonk@gmail.com														De heer J. van Arendonk		Geachte heer Van Arendonk				Radar Herwijnen

		VOIP-0024-7				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						C.M. Docter		Lijsterbeslaan 8		4171 AS		HERWIJNEN		Nederland		06-30398113		celeste.docter@gmail.com														Mevrouw C.M. Docter		Geachte mevrouw Docter				Radar Herwijnen

		VOIP-0025		0025		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						A. Ruitenburg		Kolstraat 32		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland		0418-582439		alexruitenburg@live.nl														De heer A. Ruitenburg		Geachte heer Ruitenburg				Radar Herwijnen

		VOIP-0025-1				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						M.H. Ruitenburg-Verveer		Kolstraat 32		4171 CZ		HERWIJNEN		Nederland		0418-582439		marleen_ruitenburg@live.nl														Mevrouw M.H. Ruitenburg-Verveer		Geachte mevrouw Ruitenburg-Verveer				Radar Herwijnen

		VOIP-0026		0026		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						P.M.C. Muilwijk		Jacob de Jongh straat 5		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-24812153		patric.muilwijk@gmail.com														De heer P.M.C. Muilwijk		Geachte heer Muilwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0027		0027		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						L.C. Kerkhoven-Slingerland		Wadensteinsesteeg 2		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland		06-13625839		lenykerkhoven@hotmail.com														Mevrouw L.C. Kerkhoven-Slingerland		Geachte mevrouw Kerkhoven-Slingerland				Radar Herwijnen

		VOIP-0027-1				10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						W.M.H. Slingerland		Wadensteinsesteeg 2		4171 CM		HERWIJNEN		Nederland		06-30026266		w.slingerland@live.nl														De heer W.M.H. Slingerland		Geachte heer Slingerland				Radar Herwijnen

		VOIP-0028		0028		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						J.E. Rijkse		Jacob de Jonghstraat 6		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland				je.rijkse@concepts.nl														De heer J.E. Rijkse		Geachte heer Rijkse				Radar Herwijnen

		VOIP-0029		0029		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						R.H. Siebring		Jacob de Jonghstraat 23		4171 BX		HERWIJNEN		Nederland		06-44852092		rene.siebring@itmagine.nl														De heer R.H. Siebring		Geachte heer Siebring				Radar Herwijnen

		VOIP-0030		0030		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						J.L. van der Weerd		Molenkamp 5		4171 BT		HERWIJNEN		Nederland		06-46745829		jvgeffen271@hotmail.com						P.j van der weerd								De heer of mevrouw J.L. van der Weerd		Geachte heer of mevrouw Van der Weerd				Radar Herwijnen

		VOIP-0031		0031		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						K.E. Siebring-Klein		Jacob de Jonghstraat 23		4171BX		HERWIJNEN		Nederland				karen.siebring@itmagine.nl														Mevrouw K.E. Siebring-Klein		Geachte mevrouw Siebring-Klein				Radar Herwijnen

		VOIP-0032		0032		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						J.A. van Van Arendonk		Achterweg 103		4171 BB		HERWIJNEN		Nederland		06-51816447		j.avanarendonk@gmail.com														De heer J.A. van Van Arendonk		Geachte heer Van Van Arendonk				Radar Herwijnen

		VOIP-0033		0033		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal		BV Nieuw Vredebest		Radar		C.C.C.M. van Iersel		Leuvense Kweldijk 17		4214 KV		VUREN		Nederland		06-12863783		karin@bv-vanwilligen.nl						D. van Willigen D.A. van Willigen BV Nieuw Vredebest								Mevrouw C.C.C.M. van Iersel		Geachte mevrouw Van Iersel				Radar Herwijnen

		VOIP-0034		0034		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M. van Mourik-van Arkel		Sint Domusstraat 22		4301 CP		ZIERIKZEE		Nederland		0111-417159		familievanmourik5@gmail.com						Onze kinderen met opa's en oma's in Herwijnen								Mevrouw M. van Mourik-van Arkel		Geachte mevrouw Van Mourik-van Arkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0035		0035		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						B.N. van Thienen - de Bruijn		Boutlaan 7		4171 DE		HERWIJNEN		Nederland		06-50933359		Brendaenjeroen@hotmail.com						Jeroen van Thienen								Mevrouw B.N. van Thienen - de Bruijn		Geachte mevrouw Van Thienen - de Bruijn				Radar Herwijnen

		VOIP-0036		0036		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.H. Vroegh		Rozenstraat 3		4171 AD		HERWIJNEN		Nederland		06-46320565		jolanda@flexistence.nl														Mevrouw J.H. Vroegh		Geachte mevrouw Vroegh				Radar Herwijnen

		VOIP-0037		0037		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J. v.d. Werf		Waaldijk 67		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland				jelvavanderwerf@outlook.com						O.G. Brouwer, echtgenoot van J. v.d. Werf								De heer en mevrouw J. v.d. Werf		Geachte heer en mevrouw V.d. Werf				Radar Herwijnen

		VOIP-0038		0038		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						G.L. Bras		Pieterswaard 1		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		06-50606732		govertbras@gmail.com														De heer en mevrouw G.L. Bras		Geachte heer en mevrouw Bras				Radar Herwijnen

		VOIP-0039		0039		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal		Firma C.A. van Baalen				C.A. van Baalen		Mert 12		4171 LB		HERWIJNEN		Nederland		06-20517534		keesvanbaalen@kpnmail.nl						C.A. van Baalen jr.								De heer of mevrouw C.A. van Baalen		Geachte heer of mevrouw Van Baalen				Radar Herwijnen

		VOIP-0040		0040		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						A.R. Charlesworth		Waaldijk 18		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland				reeves@vleugelslag.com														De heer A.R. Charlesworth		Geachte heer Charlesworth				Radar Herwijnen

		VOIP-0041		0041		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						L.M. Bos		Pieterswaard 2		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		0418-582444		louisembos@hotmail.com														Mevrouw L.M. Bos		Geachte mevrouw Bos				Radar Herwijnen

		VOIP-0042		0042		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						A.L. van Kervel		Onderweg 5		4171 BL		HERWIJNEN		Nederland		06-22627718		N-louise@hotmail.com						De heer R. Lenselink Mw. N. Lenselink De heer J. Lenselink Mw. B. Lenselink								Mevrouw A.L. van Kervel		Geachte mevrouw Van Kervel				Radar Herwijnen

		VOIP-0043		0043		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						S.C.G. Bos		Pieterswaard 2		4171 LJ		HERWIJNEN		Nederland		06-51429460		scgbos@planet.nl														De heer S.C.G. Bos		Geachte heer Bos				Radar Herwijnen

		VOIP-0044		0044		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						G.W. van Van Arendonk		Achterweg 103		4171 BB		HERWIJNEN		Nederland		0418-582497		Gonnyva@hotmail.com														Mevrouw G.W. van Van Arendonk		Geachte mevrouw Van Van Arendonk				Radar Herwijnen

		VOIP-0045		0045		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						C. Oudijk		Waaldijk 26		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-28139877		stokhofoudyk@yahoo.co.uk														Mevrouw C. Oudijk		Geachte mevrouw Oudijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0046		0046		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.N. Vroegop		Spijkse Kweldijk 3		4161 BP		HEUKELUM		Nederland				hans.vroegop60@gmail.com						K.P. Vroegop-Wondergem (Less E-stress)								Familie J.N. Vroegop		Geachte familie Vroegop				Radar Herwijnen

		VOIP-0047		0047		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						W.A. van den Anker		Meidoornlaan 20		4171 AP		HERWIJNEN		Nederland		06-11407409		rosmonique@hotmail.com														De heer W.A. van den Anker		Geachte heer Van den Anker				Radar Herwijnen

		VOIP-0048		0048		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal		Van Arendonk Makelaardij				J.D. van Arendonk RMT		Waaldijk 30		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		0418-584258		info@vanarendonkmakelaardij.nl														De heer J.D. van Arendonk RMT		Geachte heer Van Arendonk RMT				Radar Herwijnen

		VOIP-0049		0049		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal		Agr. Bedrijf Firma van Zee				G.C. van Zee		Graaf Reinaldweg 3		4171 LC		HERWIJNEN		Nederland		0418-582246		zeedonk@hetnet.nl						medefirmanten D. van Zee en H.F. van Noord-van Zee								De heer G.C. van Zee		Geachte heer Van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0050		0050		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M.W. de Joode		Meerenburg 8		4171 BV		HERWIJNEN		Nederland		06-12968877		mdejoode@solcon.nl														De heer M.W. de Joode		Geachte heer De Joode				Radar Herwijnen

		VOIP-0051		0051		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						R.S. van der Horst		Waaldijk 53		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland		0418-581872		rsvdhorst@gmail.com														De heer R.S. van der Horst		Geachte heer Van der Horst				Radar Herwijnen

		VOIP-0052		0052		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						E.H. Verbeek		Waaldijk 73		4171 CB		HERWIJNEN		Nederland				erikverbeek@europe.com														De heer E.H. Verbeek		Geachte heer Verbeek				Radar Herwijnen

		VOIP-0053		0053		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						F. Temminck		Leerdamseweg 9		4147 BL		ASPEREN		Nederland		0345-616577		fred.temminck@gmail.com														De heer F. Temminck		Geachte heer Temminck				Radar Herwijnen

		VOIP-0054		0054		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						E. van Dusseldorp		Sluimerskamp 5		4171 BR		HERWIJNEN		Nederland		06-57333393		evelinerijkse@gmail.com						Mijn echtgenoot, E.P. van Dusseldorp								Mevrouw E. van Dusseldorp		Geachte mevrouw Van Dusseldorp				Radar Herwijnen

		VOIP-0055		0055		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.T. Swoboda		Waaldijk 128		4171 CH		HERWIJNEN		Nederland				h.swoboda@outlook.com						C R van Vredendaal								De heer J.T. Swoboda		Geachte heer Swoboda				Radar Herwijnen

		VOIP-0056		0056		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal				Radar Herwijnen		H. van Alphen		Kromme Akkers 4		4171 BM		HERWIJNEN		Nederland		06-83941838		vavz@kpnmail.nl														De heer H. van Alphen		Geachte heer Van Alphen				Radar Herwijnen

		VOIP-0057		0057		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal				Radar		M. van Alphen-van Zee		Kromme Akkers 4		4171 BM		HERWIJNEN		Nederland		0418-582347		alpzee@gmail.nl														Mevrouw M. van Alphen-van Zee		Geachte mevrouw Van Alphen-van Zee				Radar Herwijnen

		VOIP-0058		0058		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						S.P.M. Stokhof de Jong		Waaldijk 26		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-28139877		stefstokhofdejong@gmail.com														De heer S.P.M. Stokhof de Jong		Geachte heer Stokhof de Jong				Radar Herwijnen

		VOIP-0059		0059		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M.K. Muilwijk		Rembrandtstraat 60		3372 XN		HARDINXVELD GIESSENDAM		Nederland				mmariomuilwijk@gmail.com														De heer M.K. Muilwijk		Geachte heer Muilwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0060		0060		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M.A. van der Wal		Waaldijk 22		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-12452900		wallietax@me.com														Mevrouw M.A. van der Wal		Geachte mevrouw Van der Wal				Radar Herwijnen

		VOIP-0061		0061		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal				Radar Herwijnen		F.R.A.N.C.I.S.K.A. van Arkel		Zworrelstraat 56		4171 AK		HERWIJNEN		Nederland		0418-581035		jfverboom@gmail.com														Mevrouw F.R.A.N.C.I.S.K.A. van Arkel		Geachte mevrouw Van Arkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0062		0062		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						H.P. de Groot		Achterweg 96		4171 BD		HERWIJNEN		Nederland		06-25504591		rikdegroot@planet.nl						mw E.A. Vlasblom								De heer H.P. de Groot		Geachte heer De Groot				Radar Herwijnen

		VOIP-0063		0063		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J. Hakkert		Molenstraat 8		4171 CP		HERWIJNEN		Nederland		0418-581005		johanhakkert@hotmail.com														De heer J. Hakkert		Geachte heer Hakkert				Radar Herwijnen

		VOIP-0064		0064		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						M. Oudshoorn		Parallelweg 40		4171 AG		HERWIJNEN		Nederland		06-51978840		michael.bianca@hotmail.nl														De heer M. Oudshoorn		Geachte heer Oudshoorn				Radar Herwijnen

		VOIP-0064-1				11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						B. Kornet		Parallelweg 40		4171 AG		HERWIJNEN		Nederland		0418-582023		michael.bianca@kpnmail.nl														Mevrouw B. Kornet		Geachte mevrouw Kornet				Radar Herwijnen

		VOIP-0065		0065		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						S.D. van Maaren		Zeek 18		4174 LH		HELLOUW		Nederland		06-30018893		henrivanmaaren@icloud.com														Mevrouw S.D. van Maaren		Geachte mevrouw Van Maaren				Radar Herwijnen

		VOIP-0066		0066		12-10-2020		12-10-2020				Digitaal		Sander den boesterd en marjolein den boesterd				M.C. den Boesterd		Achterweg 27		4171 BA		HERWIJNEN		Nederland		06-23072841		sanderdenboesterd@hotmail.com						S. den Boesterd								De heer en mevrouw M.C. den Boesterd		Geachte heer en mevrouw Den Boesterd				Radar Herwijnen

		VOIP-0067		R067		12-10-2020		12-10-2020				Digitaal		Gemeente Zaltbommel, College van Burgemeester en Wethouders				A.D. Sybesma		Hogeweg 11		5301 LB		ZALTBOMMEL		Nederland		06-29425262		adsybesma@zaltbommel.nl														De heer A.D. Sybesma		Geachte heer Sybesma				Radar Herwijnen

		VOIP-0068		0068		10-10-2020		10-10-2020				Digitaal						L. van Arkel		Pr Willem Alexanderstr 22		4161 AP		HEUKELUM		Nederland				tienarkel@hotmail.com														Mevrouw L. van Arkel		Geachte mevrouw Van Arkel				Radar Herwijnen

		VOIP-0069		0069		11-10-2020		11-10-2020				Digitaal						J.G. van Mourik		Rozenstraat 22		4171 AE		HERWIJNEN		Nederland				jeroenvmourik@yahoo.com														De heer J.G. van Mourik		Geachte heer Van Mourik				Radar Herwijnen

		VOIP-0073		0073		19-10-2020		25-10-2020				Mondeling						S. Blank		Waaldijk 12		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		0418-581361		anneenbasblank@kpnmail.nl														De heer S. Blank		Geachte heer Blank				Radar Herwijnen

		VOIP-0074		0074		16-10-2020		25-10-2020				Mondeling						A. Maaren		Kromme Akkers 7		4171 BM		HERWIJNEN		Nederland		0418-582917		annievanmaaren@hotmail.nl														Mevrouw A. Maaren		Geachte mevrouw Maaren				Radar Herwijnen

		VOIP-0075		0075		16-10-2020		25-10-2020				Mondeling						E. Beijer		Graaf Reinaldweg 2		4171 LC		HERWIJNEN		Nederland		06-53711296		emmyvanmaaren@hotmail.nl														Mevrouw E. Beijer		Geachte mevrouw Beijer				Radar Herwijnen

		VOIP-0076		0076		19-10-2020		25-10-2020				Mondeling						W.A. Struijk		Waaldijk 42		4171 CE		HERWIJNEN		Nederland		06-10921694		wim.struijk@gmail.com														De heer W.A. Struijk		Geachte heer Struijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0077		0077		20-10-2020		25-10-2020				Mondeling						A. Reijnders		Vervoorenlaan 17		4171 DA		HERWIJNEN		Nederland		06-15526836								Jan Reijnders								Mevrouw A. Reijnders		Geachte mevrouw Reijnders				Radar Herwijnen

		VOIP-0078		0078		21-10-2020		25-10-2020				Mondeling						N. de Ridder		Waaldijk 9		4171 CA		HERWIJNEN		Nederland		06-50485137		nielsderidder@kpnmail.nl														De heer N. de Ridder		Geachte heer De Ridder				Radar Herwijnen

		VOIP-0079		0079		23-10-2020		25-10-2020				Digitaal / per mail						N.A. Wigmans - van Baalen		Waaldijk 50		4171 CG		HERWIJNEN		Nederland		06-52063800																De heer of mevrouw N.A. Wigmans - van Baalen		Geachte heer of mevrouw Wigmans - van Baalen				Radar Herwijnen

		VOIP-0080		0080		23-10-2020		27-10-2020				Mondeling						B.J. van Zandwijk		Mijnliefstraat 26		4171 DD		HERWIJNEN		Nederland		06-11084735		bartjan_z@hotmail.com														De heer B.J. van Zandwijk		Geachte heer Van Zandwijk				Radar Herwijnen

		VOIP-0081		0081		23-10-2020		27-10-2020				Mondeling						J. de Fockert		Achterweg 34 A		4171 BC		HERWIJNEN		Nederland		0418-581339		jandefockert@planet.nl														De heer J. de Fockert		Geachte heer De Fockert				Radar Herwijnen
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