
  

 

 
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.  


