
2021D36049 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de Minister van Defensie over het Defensie Projectenoverzicht 2021 
(Kamerstuk 27 830, nr. 344). 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Aukje de Vries 

De adjunct-griffier van de commissie,
Mittendorff 
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Nr Vraag 

1 Wat is het totale bedrag aan investeringsbudget dat in 2022 en 
2023 wordt aangewend om urgente knelpunten rond het vastgoed 
aan te pakken? Waar gaat dit ten koste van? 

2 Wat is de omvang van de tekorten bij de instandhoudingsbudget-
ten bij luchtmacht, landmacht en marine? 

3 Is het om de tekorten bij de instandhoudingsbudgetten effectief 
weg te werken alleen noodzakelijk deze te verhogen, of zijn extra 
investeringen in het vervangen van verouderd materieel ook 
noodzakelijk, vanuit de gedachte dat nieuwe aanschaf uiteindelijk 
goedkoper is dan blijven doorwerken met een verouderend 
systeem? 

4 Waarom kon de geselecteerde leverancier niet volgens de 
gemaakte afspraken de vereiste kwaliteit van het interim gevechts-
pak leveren? 

5 Kunt u een schatting geven van de vereiste tijdsduur om het 
probleem met de Scania Gryphus op te lossen? 

6 Hoe is de leverancier voornemens het probleem met de hoogte 
van de Scania Gryphus voertuigen op te lossen? Op welke termijn 
zal dit gerealiseerd zijn? 

7 Wanneer kunt u uiterlijk duidelijkheid verschaffen over de 
operationele gevolgen van het hoogteprobleem met de Scania 
Gryphus? 

8 Hoe komt het dat het nog niet tot een overeenstemming is 
gekomen met de leverancier van de lichte operationele 
vrachtauto’s? 

9 Was voorafgaand aan de ontwikkeling van de lichte operationele 
vrachtauto’s nog niet bekend dat het een complex proces zou 
betreffen? 

10 Zal onderdeel van het programma van eisen aan de anti-drone 
capaciteit zijn dat ook zwermen van drones kunnen worden 
uitgeschakeld? Zo nee, acht u dit geen reële dreiging? 

11 Is duidelijk welk type raketten hierna ter beschikking zal komen? 
12 Met hoeveel jaar kan de levensduur van de Walrusklasse worden 

verlengd door de aanpassingen? 
13 Op welke wijze wordt de internationale samenwerking rondom 

ballistic missile defence precies onderzocht? Op welk type 
samenwerking wordt afgekoerst? Is het verwerven van SM-3 
raketten om ballistische rakketen mee uit te kunnen schakelen door 
Nederland onderdeel van deze gesprekken? 

14 Kan een schatting worden gegeven van de duur van het onderzoek 
naar en de ontwikkeling van het hard skill systeem? 

15 In welke mate wordt bij de aanschaf van klimaatbeheersing 
rekening gehouden met energiezuinigheid en/of energieopwek-
king, in het kader van het minimaliseren van de afhankelijkheid van 
uitputbare energiebronnen? 

16 Heeft u overwogen om, in plaats van het aanpakken van de 
«obsolescentie» van de Cougar-helikopters, deze Cougars af te 
stoten en al dan niet te vervangen door nieuwe helikopters? Zo 
nee, waarom niet? Wat zouden de budgettaire consequenties van 
de aanschaf van nieuwe helikopters zijn? Wat zouden de gevolgen 
van het afschaffen van de Cougar-helikopters zijn? 

17 Kunt u een inschatting geven van wanneer de voorraad helmen 
weer op peil zal zijn? 

18 De deels gestarte werkzaamheden voor gebouwen in Caribisch 
Nederland en Duitsland vallen hoger uit omdat meer maatregelen 
noodzakelijk zijn dan vooraf geïnventariseerd, welke maatregelen 
betreft het? 
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19 Kunt u meer duiding geven aan de afspraken die met enkele 
bedrijven zijn gemaakt?
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