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Geachte omwonenden, 

 

De kerngroep Radar Wier en de gemeente Waadhoeke brengen u graag op de hoogte van de stand 

van zaken rondom de radar. Wat is de rol van de gemeente en de kerngroep in deze kwestie? 

Aanleiding voor deze brief is de digitale informatieavond die Defensie op 5 juli organiseerde. 

Informatieavond Defensie 

Maandagavond 5 juli organiseerde Defensie een digitale informatieavond. De bedoeling daarvan was 

het informeren van de omwonenden van de radar over wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Er 

zijn onderzoeken gedaan naar de oorzaak van de storingen in elektronische apparaten, naar het 

stralingsniveau en naar het terugbrengen van het geluid van de radar.  

In het kort heeft Defensie het volgende daarover gezegd: 

- Over de storingen: Defensie bleek een frequentie te gebruiken die ook in gebruik is voor 

schotelantennes en dergelijke. Door een andere frequentie te gebruiken zijn de meeste 

storingen opgelost. Andere gemelde storingen zijn onderzocht, maar werden niet door de 

radar veroorzaakt. 

- Er zijn metingen naar de straling van de radar gedaan. Defensie moet hierbij voldoen aan de 

zogenaamde ICNIRP-norm. De resultaten zijn dat de gemeten straling ruimschoots onder de 

ICNIRP-norm zit. 

- Defensie geeft aan dat ze niet voldoen aan de geluidsnormen voor de nacht. Er gelden 

verschillende normen voor overdag, ’s avonds en ’s nachts. Defensie voldoet alleen niet aan 

de geluidsnorm voor ’s nachts. De tot nu toe genomen maatregelen hebben het geluid nog 

niet genoeg teruggebracht. Wanneer de radar aan de geluidsnorm voldoet, wil Defensie zo 

snel mogelijk de radar 24 uur per dag laten zenden.  

Waarom deze brief? 

Als kerngroep en college van Waadhoeke sturen we u deze brief omdat naar onze mening er vooraf 

en tijdens de digitale informatieavond van 5 juli zaken niet goed gegaan zijn.  

Zo waren er maar weinig omwonenden aanwezig bij de online bijeenkomst. De tijd tussen de 

uitnodiging en de avond was te kort en er is te weinig energie gestoken in een betere verspreiding 

van de uitnodiging.  



 

 

De mensen die er wel bij waren, hebben veel zorgen geuit. Over het geluid dat als erg storend en 

vervelend wordt ervaren. En over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid die de straling, ondanks 

dat deze onder de norm zit, over een langere tijd kan hebben. Naar ons idee was daar weinig 

aandacht voor.  

Ten slotte was er geen ruimte om de rol van de kerngroep en de rol van de gemeente toe te lichten. 

Kerngroep en gemeente 

We vinden het belangrijk dat u als omwonende weet waar de kerngroep en de gemeente voor staan.  

De kerngroep radar Wier bestaat uit inwoners van Wier (Gerda Algra en Frits de Vries), medewerkers 

van de gemeente Waadhoeke (Anneke Hoekstra, Jeen Piersma en dorpencoördinator van Wier, Jaap 

Bonnema), en een medewerker van de GGD Fryslân (Bich Nguyen). De kerngroep wordt begeleid 

door een onafhankelijk voorzitter (Johan Wijnsma). In de kerngroep gaan we samen na op welke 

vragen we een antwoord willen hebben en waar we die vragen moeten stellen. Sommige vragen zijn 

voor defensie, maar andere vragen zijn bijvoorbeeld voor de GGD of het ministerie van Infrastructuur 

(die de vergunning heeft verleend). Verder bekijken we samen welke stappen we kunnen en moeten 

zetten, hoe we met de media omgaan en zijn we het aanspreekpunt van Defensie. 

De gemeente Waadhoeke maakt deel uit van de kerngroep, maar speelt als overheidsorgaan ook een 

eigen rol. Helaas is deze rol beperkter dan we zouden willen. Zo hebben we bijvoorbeeld bij de 

vergunning alleen de bouwkundige plannen van de radartoren kunnen beoordelen, maar niet 

hoeveel geluid en straling hij produceert. Wat we als gemeente wel kunnen doen, is luisteren naar 

onze inwoners en namens hen het gesprek aangaan met het ministerie van Defensie en het 

ministerie van Infrastructuur.  

Wat doen we? 

Als kerngroep en gemeente Waadhoeke delen we de zorgen van de inwoners en blijven we ons voor 

hen inspannen. Zij moeten gezond kunnen leven in onze gemeente. We gaan samen voor een 

oplossing. Het geluidsniveau moet omlaag en de straling moet tot het minimum beperkt worden. 

We zetten vanuit de kerngroep en de gemeente in op een koepel, om de geluidsoverlast die nu 

wordt ervaren, te verminderen. Het college heeft daarvoor een brief gestuurd aan defensie om hen 

met klem te vragen een koepel serieus te onderzoeken.  

Daarnaast leven er zorgen over de cumulatieve straling, dus de straling die er altijd al is plus de 

straling van de radar. De kerngroep en de gemeente willen een onderzoek laten doen naar de totale 

straling. De uitkomst van dat onderzoek kan reden zijn om bij defensie aan te dringen op 

vermindering van het stralingsniveau van de radar. 

Vanuit het college is er contact met de betreffende directeur binnen Defensie. Als kerngroep en 

gemeente willen we verder samen een gesprek aangaan met de Staatssecretaris van Defensie. 

  



 

 

Inloopavond voor de inwoners 

De kerngroep en de gemeente vinden het belangrijk dat de omwonenden hun zorgen en 

opmerkingen kwijt kunnen. Daarvoor zullen we na de schoolvakantie een inloopbijeenkomst 

organiseren. Hier zullen de leden van de kerngroep en wethouder Boukje Tol aanwezig zijn om met u 

in gesprek te gaan, over wat u bezighoudt over de radar in Wier.  

Deze inloopbijeenkomst wordt georganiseerd op dinsdag 31 augustus in het dorpshuis van Wier. U 

bent van harte welkom vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur.   

Vragen en opmerkingen 

We hopen dat we u met deze brief goed geïnformeerd hebben over de stand van zaken van de radar 

in Wier. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met één van de 

kerngroepleden. De kerngroep kan uw vraag dan bespreken in hun overleg. Contact opnemen kan in 

de zomervakantie het beste via e-mail. 

Anneke Hoekstra-Inberg, gemeente Waadhoeke: a.hoekstra@waadhoeke.nl  

Jeen Piersma, gemeente Waadhoeke: j.piersma@waadhoeke.nl 

Jaap Bonnema, gemeente Waadhoeke: j.bonnema@waadhoeke.nl  

Gerda Algra-Postma, vertegenwoordiger Wier: gerdapost@hotmail.com 

Frits de Vries, vertegenwoordiger Wier: kbulmank@gmail.com  

Bich Nguyen, GGD Fryslân: b.nguyen@ggdfryslan.nl  

Johan Wijnsma, onafhankelijk voorzitter: jgwijnsma@gmail.com  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens Kerngroep Radar Wier,  namens college van B&W Waadhoeke,  

             

Voorzitter Johan Wijnsma    Wethouder Boukje Tol 
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