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Afschrift aan
de Voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Antwoorden op de vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de
staatssecretaris van Defensie over de disfunctionerende nieuwe radar te
Wier.
1. Heeft u kennis genomen van het bericht 'Nieuwe radar in Wier
maakt ‘s- nachts te veel geluid'? 1)
Ja.
2. Hoe is het mogelijk dat Defensie een radar heeft geïnstalleerd die
de omgeving veel meer belast dan werd verwacht en daardoor ook
niet (volledig) kan worden ingezet?
3. Wat is hier misgegaan en hoe kan het dat dergelijke gebreken in
materieel pas in een zeer laat stadium aan het licht komen?
De SMART-L radar vervangt de oude Medium Power Radar (MPR).
Gedurende de ontwikkeling van de SMART-L radar zijn bij de fabrikant
Thales te Hengelo geluidsmetingen uitgevoerd om te toetsen of de radar
voldoet aan de geluidsnormen voor de omgevingsvergunning. De
geluidsnormen zijn gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening (VROM, 1998). Op basis van deze metingen was de
conclusie dat de SMART-L radar in Wier zou voldoen aan de grenswaarden
in de vergunning en is de vergunning ook verleend door het bevoegd
gezag (ILT).
In het notaoverleg van 11 juni 2020, het wetgevingsoverleg d.d. 30
november 2020 en de antwoorden op diverse vragen (Kamerstuk 31936,
nr. 739 van 20 april 2020; Kamerstuk 31936, nr. 806 van 17 november
2020) is toegelicht dat gedurende de testfase ook op de definitieve locatie
metingen zouden worden gedaan. Dit is gebruikelijk voor de operationele
ingebruikname van nieuwe apparatuur.
Het is niet ongebruikelijk dat bij de realisatie van nieuw materieel nog
technische tekortkomingen aan het licht komen. In de testperiode, als
onderdeel van de realisatiefase, worden deze technische tekortkomingen
waar mogelijk en nodig in overleg met de fabrikant opgelost, of er worden
passende aanvullende maatregelen getroffen.
De testperiode kent verschillende fasen waarbij verschillende aspecten
worden getoetst. Sommige testen worden bij de fabrikant uitgevoerd,
andere testen moeten op locatie worden gedaan. Dit is juist om te zien of
de radar – ook op locatie - aan alle normen en eisen voldoet voordat de
radar daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.
Tegen de verwachting in is uit de testen op locatie gebleken dat het geluid
van de radar niet binnen de geldende geluidsnormering voor de
nachtelijke uren valt. Overdag en ‘s avonds overschrijdt de radar de
geldende geluidsnormen niet. Momenteel wordt onderzocht welke
maatregelen kunnen worden genomen om de geluidsbelasting van de
radar te verlagen.
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4. Hoe en binnen welke termijn worden de problemen opgelost, zodat
omwonenden geen overlast meer ervaren (die nu varieert van
geluidsoverlast tot elektrische storingen)?
De oorzaak van de geluidsoverlast is nog onbekend. De afgelopen weken
zijn diverse metingen en analyses uitgevoerd om de oorzaak van de
geluidsoverlast te onderzoeken. Op grond van de nadere analyse daarvan
bepalen we mogelijke oplossingen. Dit proces loopt nog enkele weken.
Defensie gaat samen met Thales vanaf 25 februari een maand lang testen
uitvoeren om onder andere de geluidsoverlast en verstoring op elektrische
apparatuur te onderzoeken. Defensie en Thales zijn dan ook in Wier
aanwezig om zoveel mogelijk met de bewoners te inventariseren welke
mogelijke effecten de radar heeft op elektrische apparaten in de buurt en
om die op te lossen. De omwonenden ontvangen hierover een
bewonersbrief met nadere informatie.
Dit proces wordt met de hoogste prioriteit uitgevoerd. Over de voortgang
en worden de bewoners op de hoogte gehouden. Samen met Thales werkt
Defensie aan het oplossen van het probleem, echter het is nu nog niet
duidelijk wanneer welke oplossingen gerealiseerd zijn.
5. Klopt het dat er door de problemen met de radar sprake is van
“verminderde bewaking van het luchtruim”?
Het uitzetten van de radar ’s nachts heeft geen ongeplande consequenties.
De nieuwe radar in Wier bevindt zich op dit moment nog in de testfase. De
radar gaat pas een bijdrage leveren aan het bewaken van het luchtruim
zodra de testfase is voltooid. Deze testfase neemt conform planning nog
enkele weken in beslag.
Vanaf de sloop van de radar in Wier is er sprake van verminderde
(radar)dekking. Een periode van verminderde dekking is daarmee voor de
locatie Wier onvermijdelijk, maar voorzien. Dit komt, omdat de nieuwe
radar op vrijwel dezelfde locatie als de oude radar is gebouwd en de
aanwezigheid van de oude radar(toren) verstorend werkt op de nieuwe
radar(toren), en vice versa. De sloop van de oude radar is daarom
noodzakelijk om de nieuwe radar te kunnen testen en daarna in gebruik te
nemen.
Om deze transitieperiode zo kort als mogelijk te houden is de sloop van de
oude radar pas gestart nadat de nieuwe radar was geplaatst. Gedurende
deze transitie maakt Defensie gebruik van de oude radar in Nieuw Milligen
in combinatie met radarbeelden van NAVO-bondgenoten, waardoor het
verlies aan radardekking gedeeltelijk wordt gecompenseerd. Tezamen is
dit echter onvoldoende om aan de NAVO-eisen omtrent luchtruimbewaking
te voldoen. Dit is daarmee geen oplossing voor de lange termijn.
6. Realiseert u zich dat het doordrukken van een nieuwe radar in
Herwijnen met als argument dat het belangrijk is om een goede
luchtbewaking te hebben zeer ongepast is, nu blijkt dat die
luchtbewaking juist door eigen falen van Defensie onder druk
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staat?
De radar bevindt zich in de geplande testfase die erop is gericht om
tekortkomingen te constateren en op te lossen voordat de radar
operationeel in gebruik wordt genomen. De recente inzichten uit de
testfase van de radar in Wier omtrent geluid zijn onderdeel van de balans
tussen het opleveren van een operationele capaciteit en een juiste
inpassing in de leefomgeving. Dit doet niets af aan het feit dat de radar zo
spoedig als mogelijk vervangen en ingepast moet worden en vervolgens in
gebruik moet worden genomen. Met de radar vervult Defensie haar NAVOverantwoordelijkheid in het bewaken van het Nederlandse luchtruim en
het luchtruim boven de Noordzee.
7. Erkent u dat deze nieuwe blunder voor Defensie zeer beschamend
is, temeer daar we bijvoorbeeld ook al geconfronteerd worden met
JSF- vliegtuigen die niet kunnen vliegen tijdens onweer? Zo nee,
waarom niet?
Nee. Bij de ontwikkeling van modern materieel, zoals een radar, is het
gebruikelijk dat dit materieel wordt getest voordat het in gebruik wordt
genomen. Dit gebeurt in de fabriek bij de fabrikant en later ook bij de
inbedrijfstelling op locatie. In de testperiode wordt het materiaal verder
verfijnd, zodat deze optimaal aansluit bij de operationele eisen en ook op
de beste wijze wordt ingepast in de leefomgeving. In een testperiode
kunnen (technische) aandachtspunten naar voren komen die verdere
uitwerking behoeven en indien nodig tot aanpassingen leiden.
8. Bent u bereid deze vragen voor het notaoverleg Materieel Defensie
van 3 februari 2021 te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?
De periode tussen het aanleveren van de schriftelijke vragen op 22 januari
2021 en het notaoverleg van 3 februari 2021 was te kort om de vragen
zorgvuldig te beantwoorden.

1) https://www.lc.nl/friesland/waadhoeke/Nieuwe-radar-in-Wier-maakt-s-nachtste-veel-geluid-26380019.html
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Antwoorden op de vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de
staatssecretaris van Defensie over het bericht 'Nieuwe radar in Wier
maakt 's nachts te veel geluid'
1. Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Nieuwe radar in Wier
maakt 's nachts te veel geluid'? 1)
Ja.
2. Waarom was het niet eerder bekend dat de nieuwe radar de
omgeving meer zou belasten dan de oude radar? Is er vooraf geen
onderzoek gedaan of niet laten doen naar de geluidsbelasting van
de nieuwe radar? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de
resultaten van dat onderzoek?
Zie de antwoorden op vragen 2 en 3 van het Kamerlid Fritsma (PVV) d.d.
22 januari 2021.
3. Klopt het dat er eerder geen voorlichtingsavonden voor
omwonenden hebben plaatsgevonden? Zo ja, waarom niet?
In Wier is de oude MPR vervangen door de nieuwe SMART-L radar. Het
betreft een bouwproject dat past binnen het vigerende bestemmingsplan.
Mede om deze reden was er voor de realisatie van de SMART-L radar
destijds geen aanleiding om voorlichtingsavonden voor inwoners te
organiseren. Wel is er met de gemeente Waadhoeke, waar Wier onder
valt, gesproken over de vervanging van de bestaande radar.
Voor dit bouwproject is een omgevingsvergunning aangevraagd bij het
bevoegd gezag, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT heeft
de aanvraag ter advies gestuurd aan gemeente Waadhoeke. De gemeente
heeft vervolgens ingestemd met het verlenen van de aangevraagde
vergunning. De aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn ter inzage gelegd
en gepubliceerd in de Staatscourant en in het lokale blad de ‘Bildtse post’
om bewoners van de gemeente Waadhoeke te attenderen op deze
aanvraag. Op de omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend,
waarna deze is verleend.
Destijds waren bij Defensie geen vragen van mensen uit de gemeente
Waadhoeke bekend. Er was dan ook geen aanleiding om een
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Eind november 2020 bleek dat
mensen in de omgeving van de radar in Wier vragen hadden over de
nieuwe SMART-L radar. Defensie heeft in samenspraak met gemeente
Waadhoeke daarom een digitale bijeenkomst georganiseerd op 20 januari
2021.
4. Op welke andere manieren wordt - door het nu ‘s nachts uitzetten
van de radar - het luchtruim in de gaten gehouden?
5. Waarom is ervoor gekozen de oude radar te verwijderen, terwijl
de nieuwe radar nog in de testfase zit en niet operationeel is? Hoe
verhoudt dit zich met het uitgangspunt dat voor bescherming van
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ons land de radar 7 dagen per week en 24 uur per dag moet
draaien? Hoe lang was de geplande testfase?
Het uitzetten van de radar ’s nachts heeft geen ongeplande consequenties.
De nieuwe radar in Wier bevindt zich op dit moment nog in de testfase. De
radar gaat pas een bijdrage leveren aan het bewaken van het luchtruim
zodra de testfase is voltooid. Deze testfase neemt conform planning nog
enkele weken in beslag.
Vanaf de sloop van de radar in Wier is er sprake van verminderde
(radar)dekking. Een periode van verminderde dekking is daarmee voor de
locatie Wier onvermijdelijk, maar voorzien. Dit komt, omdat de nieuwe
radar op vrijwel dezelfde locatie als de oude radar is gebouwd en de
aanwezigheid van de oude radar(toren) verstorend werkt op de nieuwe
radar(toren), en vice versa. De sloop van de oude radar is daarom
noodzakelijk om de nieuwe radar te kunnen testen en daarna in gebruik te
nemen.
Om deze transitieperiode zo kort als mogelijk te houden is de sloop van de
oude radar pas gestart nadat de nieuwe radar was geplaatst. Gedurende
deze transitie maakt Defensie gebruik van de oude radar in Nieuw Milligen
in combinatie met radarbeelden van NAVO-bondgenoten, waardoor het
verlies aan radardekking gedeeltelijk wordt gecompenseerd. Tezamen is
dit echter onvoldoende om aan de NAVO-eisen omtrent luchtruimbewaking
te voldoen. Dit is daarmee geen oplossing voor de lange termijn.
De nieuwe radar is na de eerste fase van testen, als onderdeel van de site
acceptance test (SAT), op 8 december 2020 aan Defensie overgedragen.
Sinds de overdracht worden operationele testen uitgevoerd om de radar
gereed te maken voor operationeel gebruik. Deze testfase neemt ongeveer
vier maanden in beslag. De planning is dat de radar begin april
operationeel in gebruik wordt genomen.
5. Op welke termijn verwacht u dat de problemen met de radar
verholpen zullen zijn?
Zie het antwoord op vraag 4 van het Kamerlid Fritsma (PVV) d.d. 22
januari 2021.
6. Waarover wordt overleg gevoerd met Thales? Welke afspraken
worden er gemaakt met Thales?
Met de fabrikant Thales wordt intensief samengewerkt om de oorzaak van
de geluidsproblematiek en de verstoringen van de WiFi/TV-signalen en
(buiten)lampen te onderzoeken. Aan de hand van de uitkomsten worden
gezamenlijk oplossingen uitgewerkt en de noodzakelijke maatregelen
genomen.
7. Waarom is ervoor gekozen de oude radar te verwijderen, terwijl
de nieuwe radar nog in de testfase zit en niet operationeel is? Hoe
verhoudt dit zich met het uitgangspunt dat voor bescherming van
ons land de radar 7 dagen per week en 24 uur per dag moet
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draaien? Hoe lang was de geplande testfase?
Zie het antwoord op vraag 4.
8. Wat zijn de gevolgen van de ervaringen van de radar in Wier voor
de (te verwachten) geluidsoverlast van de radar te Herwijnen
alsook voor de besluitvorming daaromtrent?
Elke (omgevings)situatie is verschillend. Dat betekent dat er per locatie
bekeken moet worden hoe de radar het beste kan worden ingepast in de
omgeving. Wel zullen de ervaringen in Wier bijdragen aan de inpassing
van de tweede radar, ongeacht de locatie. Omdat de oorzaak van het
geluidsprobleem nog niet is vastgesteld, is nog onbekend wat de
eventuele gevolgen zijn voor de beide radars. Eventuele
geluidsbeperkende maatregelen zullen op beide radars worden
doorgevoerd.
1) https://www.lc.nl/friesland/waadhoeke/Nieuwe-radar-in-Wier-maakt-s-nachtste-veel-geluid-26380019.html
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Fritsma
(PVV), ingezonden 22 januari 2021 (vraagnummer 2021Z01174).
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Antwoorden op de vragen van het lid Karabulut (SP) aan de
staatssecretaris van Defensie over het ’s nachts uitschakelen van de
SMART-L-radar in Wier.
1. Op welke afstand staat de radar in Wier van de bebouwde kom?
(1)
De bebouwde kom van Wier ligt op ruim 600 meter van de nieuwe
radartoren.
2. Wat waren de doorslaggevende argumenten om de radar ’s nachts
uit te zetten?
De doorslaggevende argumenten om de radar in Wier gedurende de
testfase tijdelijk ’s nachts stil te zetten zijn dat de radar alleen ’s nachts de
geluidsnormen overschrijdt en het niet noodzakelijk is om gedurende de
gehele testperiode 24 uur per dag te testen. Daarnaast is de verwachting
dat het slechts een tijdelijk probleem is en dat dit kan worden opgelost.
3. Klopt het dat de klachten in Wier overeenkomen met de klachten
van de bevolking van Herwijnen met de radarstraling van de
KNMI-radar en de radarstraling van het scheepsverkeer? Zo nee,
wat is het verschil?
De bewoners in Wier maken melding van verstoringen op televisies, Wi-Fi
signalen en (buiten)lampen en het geluid dat de SMART-L radar
produceert. Vanuit beide regio’s komen vragen over radarstraling en
gezondheid, waarbij in Herwijnen specifiek ook de koppeling met de KNMIradar en radars van scheepsverkeer aan de orde is.
4. Deelt u de opvatting dat afzien van de bouw van SMART-L-radar in
Herwijnen gepast is en dat de bewaking van het luchtruim met
andere middelen kan worden opgelost? Kunt u uw antwoord
toelichten?
In de Kamerbrief (Kamerstuk 27830, nr. 139) van 29 oktober 2014 en de
antwoorden op vragen naar aanleiding van onder andere het alternatieve
locaties onderzoek van 20 april 2020 (Kamerstuk 31936, nr. 739) is
toegelicht dat er ten minste twee radars noodzakelijk zijn voor structurele
luchtruimbewaking onder verantwoordelijkheid van Nederland. Het
opvangen van de weggevallen radardekking met tijdelijke en beperkte
alternatieven is geen structurele borging van luchtruimbewaking.
5. Kunt u aangeven wat de vorderingen zijn bij het zoeken van een
andere locatie voor de zuidelijke radar dan Herwijnen?
Zoals bekend is er door het Rijksvastgoedbedrijf een alternatieve locaties
onderzoek verricht dat op 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936, nr. 718) met
uw Kamer is gedeeld.
Daarnaast is in de Kamerbrief Uitvoering moties met betrekking tot de
SMART-L radar te Herwijnen (Kamerstuk 35570-X-24 en 29) aangegeven

Pagina 8 van 12

dat een nieuw onderzoek naar alternatieve locaties wordt gestart, waarbij,
om tot een nieuw zoekgebied te komen, ook de hoogte van de radar zal
worden meegenomen.
1) Nieuwe radar Wier te luid in de nacht, Leeuwarder Courant, 21 januari 2021.
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Fritsma
(PVV), ingezonden 22 januari 2021 (vraagnummer 2021Z01174) en van het lid
Kerstens (PvdA), ingezonden 22 januari 2021 (vraagnummer 2021Z01178)
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Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de staatssecretaris van
Defensie over overlast door nieuwe SMART-L radar in Wier
1. Hoe beoordeelt u de berichtgeving[1] dat de nieuwe Smart-L radar
van Defensie in Wier ’s nachts te veel geluid maakt?
Defensie heeft kennis genomen van het bericht.
2. Klopt het dat Defensie op een online voorlichtingsbijeenkomst
heeft meegedeeld dat de radar om die reden tussen elf uur ’s
avonds en zeven uur ’s ochtends uit staat?
Ja.
3. Klopt het dat deze bijeenkomst belegd is, omdat er de laatste tijd
uit de omgeving veel vragen en klachten van omwonenden komen
over de nieuwe radar, zoals: niet meer kunnen slapen met de
ramen open, storingen in elektronische apparatuur, lampen in
woningen die flikkeren, de televisie die stoort, alsmede
wifistoringen?
Eind november 2020 ontving Defensie van zowel de gemeente Waadhoeke
als enkele individuele inwoners uit de omgeving berichten over de radar.
In deze berichten werd gevraagd naar meer informatie over de radar en
het geluid dat de radar produceert. Naast de beantwoording van de
individuele inwoners heeft Defensie in overleg met de gemeente
Waadhoeke besloten om op 20 januari 2021 een digitale
informatiebijeenkomst te organiseren.
4. Zal de problematiek van de te hoge geluidsbelasting volledig
worden opgelost voordat de radar operationeel wordt? Of blijft er
sprake van te hoge geluidsbelasting ’s nachts?
Te allen tijde moet Defensie voldoen aan de geldende geluidsnormen,
zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, ook ‘s nachts. Defensie zal
in overleg met de fabrikant Thales passende maatregelen nemen om zeker
te stellen dat de radar zal voldoen. Op dit moment wordt nader onderzocht
wat de oorzaak kan zijn van de geluidsoverlast en wat passende
maatregelen kunnen zijn.
5. In hoeverre is het vanuit de nationale veiligheid en effectieve
luchtruimbewaking een oplossing om de radar ’s nachts uit te
zetten? Klopt het dat er vanuit Defensie beweerd is dat er in dat
geval sprake is van ‘verminderde bescherming, maar dat er ook
andere manieren zijn om het luchtruim in de gaten te houden’?
Zie het antwoord op vraag 5 van Kamerlid Fritsma (PVV) d.d. 22 januari
2021 en vraag 4 en 7 van Kamerlid Kerstens (PvdA) d.d. 25 januari 2021.
6. Wat gaat u bovendien doen aan andere klachten van omwonenden
dan geluidsklachten?
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Het is erg vervelend dat de omgeving overmatig overlast ervaart van de
radar. Daarom wil Defensie graag in contact komen met de mensen die
klachten ervaren zodat naar een oplossing kan worden gezocht voor de
specifieke klachten. Defensie zal samen met Thales vanaf 25 februari een
maand lang testen uitvoeren en in Wier aanwezig zijn om zoveel mogelijk
met de bewoners te inventariseren welke effecten de radar heeft en om
die op te lossen. De omwonenden ontvangen hierover een bewonersbrief
met nadere informatie.
Bewoners kunnen daarnaast altijd informatie vinden op de website
www.defensie.nl/radarstations waar actuele ontwikkelingen staan vermeld.
Samen met de gemeente Waadhoeke stemt Defensie af hoe de bewoners,
naast de website, zo goed mogelijk kunnen worden geïnformeerd over de
vervolgstappen in het project.
Het is voor inwoners tevens mogelijk om hun vragen en zorgen met
Defensie te delen via het reactieformulier op de website van
https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/contact. Defensie zal
dan contact opnemen met de indiener.
7. Is de (geluids)overlast voor omwonenden en het overschrijden
van geluidslimieten ’s nachts meegenomen in de
vergunningsaanvraag voor de radar in Wier? Zijn alle benodigde
vergunningen verkregen? Zo nee, welke niet en waarom niet?
Voor de radar in Wier waren de benodigde vergunningen verkregen,
waaronder de vergunning die voorziet in de geluidsnormen die overdag, ’s
avonds en ’s nachts gelden. Een vergunning wordt door het bevoegd
gezag (ILT) pas verleend als door de aanvrager aannemelijk is gemaakt
dat aan de geluidsnormen voldaan kan worden. Ten behoeve van de
vergunning heeft Defensie TNO verzocht om een geluidsrapportages op te
stellen. In de vergunningsaanvraag zijn geluidsrapportages van TNO
bijgevoegd. Op basis van de vergunningsaanvraag, incl. de geluidstoets,
heeft ILT de vergunning verleend op 5 februari 2020 (kenmerk
2019/0758).
8. In hoeverre kan bovengenoemde problematiek ook optreden in
Herwijnen, waar Defensie eveneens een SMART-L radar
voornemens was te plaatsen? Zijn alle benodigde vergunningen
verkregen om de radar daar te kunnen plaatsen? Zo nee, welke
niet en waarom niet?
Tegen de tijd dat de tweede radar – ongeacht de locatie - gerealiseerd zou
kunnen worden, is de geluidsproblematiek in Wier naar verwachting
verholpen. Voor de beide radars zullen ten minste dezelfde
geluidsmaatregelen worden toegepast. Indien blijkt dat er aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn voor de tweede radar, zullen deze worden
uitgevoerd.
Nadat de geluid-beperkende maatregelen in Wier zijn genomen, wordt in
Wier een controlemeting uitgevoerd om zeker te stellen dat de radar
voldoet aan de normen. Deze geluidsmetingen dienen als onderbouwing
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voor de vergunningsaanvraag voor de tweede radar, ongeacht de locatie.
De vergunning voor de tweede radar is nog niet verleend.
9. Herinnert u zich de motie Van Helvert c.s[2]die de regering
verzoekt een andere locatie te zoeken voor de radar in plaats van
Herwijnen?
Ja.
10. Waarom heeft u de Kamer nog niet geïnformeerd over de wijze
waarop u de motie gaat uitvoeren? Bent u bereid dit alsnog zo snel
mogelijk te doen?
In de Kamerbrief Uitvoering moties met betrekking tot de SMART-L radar
te Herwijnen van 2 februari 2020 (Kamerstuk 35570-X-24 en 29) ben ik
hierop ingegaan.
11. Erkent u dat uw ‘radiostilte’, in combinatie met de klachten over
de radar in Wier opnieuw tot onrust en onzekerheid bij de
inwoners van Herwijnen kan leiden?
We kunnen ons voorstellen dat er vragen ontstaan. Defensie streeft er
naar zo spoedig mogelijk te reageren. Gezien de complexiteit van het
project vraagt de beantwoording mogelijk meer tijd dan belanghebbenden
zouden wensen. Dit komt bijvoorbeeld, omdat nader onderzoek
noodzakelijk is om de vragen te kunnen beantwoorden. Hiervoor vraagt
Defensie om begrip. Op de website www.defensie.nl/radarstations is
informatie over het project te vinden. Bewoners en andere
belanghebbenden hebben hier ook de mogelijkheid om aanvullende vragen
te stellen.
[1] https://www.lc.nl/friesland/waadhoeke/Nieuwe-radar-in-Wier-maakt-s-nachtste-veel-geluid-26380019.html
[2] Kamerstuk 35570-X, nr. 59
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Fritsma
(PVV), ingezonden 22 januari 2021 (vraagnummer 2021Z01174), van het lid
Kerstens (PvdA), ingezonden 22 januari 2021 (vraagnummer 2021Z01178) en van
het lid Karabulut (SP), ingezonden 25 januari 2021 (vraagnummer 2021Z01303)
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