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Aanleiding 
Op 4 oktober jl. heeft de Eerste Kamer vragen gesteld over uw brief van 3 juni jl. waarin u het 

besluit om de RCR-procedure voor het radarstation in Herwijnen voort te zetten toelicht.  

Geadviseerd besluit 
U wordt verzocht in te stemmen met de verzending van de antwoorden op de vragen van de Eerste 

Kamer (bijlage 1).  

Kernpunten 
De parlementaire behandeling van het besluit om de RCR-procedure toe te passen voor het 

radarstation in Herwijnen is afgerond. De recente parlementaire vragen kunnen echter de indruk 

wekken dat de RCR-procedure of de locatie nog ter discussie staat. De gestelde vragen lijken erop te 

wijzen dat dit nu en in het verleden het geval was. Daarom wordt in de introductie van de brief 

hierbij stil gestaan om zo helder mogelijk te communiceren over de juridische en procedurele stand 

van zaken van het dossier. 

Enkele van de vraagstellingen bevatten onjuistheden gepresenteerd. De belangrijkste onjuistheden 

worden weerlegd in de bijbehorende antwoorden. Voor de volledigheid wordt ook in de introductie 

hier kort bij stil gestaan en verwezen naar eerdere brieven of documentatie waarin de juiste 

informatie is vermeld.  

De brief wordt in afschrift verzonden aan de Tweede Kamer. 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

Geen financiële consequenties naar aanleiding van de opgestelde beantwoording als reactie op de 

vragen van de Eerste Kamer. 

Juridische overwegingen 

DJZ is betrokken bij de totstandkoming van de brief met antwoorden. 

Communicatie 

De gemeente West Betuwe (Herwijnen) en Waadhoeke (Wier) krijgen een kopie van deze brief. 

Direct betrokkenen in beide gemeenten – de kerngroep Wier, het actiecomité in Herwijnen - worden 

op de hoogte gesteld van deze brief. 
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DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijk levenssfeer. 




