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BS/ALJDCO 

Van: ---- CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 10:24 

Aan: 
- EMSD, BS/ AL/DS/Oir.ir.PPiialainn.Ji/ AijfdidL[ljuiOOipptr.tf.,;[1illmmlliiiiiiiiii~A~OCS 
NM/710SQN 

Onderwerp: RE: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoelc naar alternatieve locaties. 

Overzichtelijke vergelijking met uiteindelijk 3 geschikte locaties. Herwijnen I Nieuwpoort I Goudrlaan 

Wil je hier nog een ranking in aanbrengen? Zijn de producten waarin verschillende radarcoverage
kaarten over elkaar werden gelegd nog b ruikbaar voor dit doel? 

Van: 
------------~ Verzonden: donderdag 21november201917:19 

Aan: EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; ______ ..... CLSK/PLV C-
LSK/OO/C41SR/SAIR C2 ; AOCS NM/710SQN 
Onderwerp: RE: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoelc naar alternatieve locaties. 

Zie m ijn eerste opzet. Let op: de plaatjes zijn DV. In het rapport komen unclass plaatjes zeals in het 
rapport uit 2012 (zie bijlage). 

Van: ,__ ____ _ 
Verzonden: donderdag 21 november 2019 09:34 
Aan: EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr mindef.nl>; 

CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; ====:.....:...::===----:-A-;:-O;::CS;--

NM/710SQN min def .nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar atternatieve locaties. 

--Ik ga deze gegevens ( incl. de radardiagrammen van PERSEUS= geclassificeerd) gebruiken voor een 
ongeclassificeerde kwalltatieve appreciatie van elke alternatleve locatie. Oat wordt in het rapport 
aangevuld met de zichtlijndiagrammen van de betreffende locaties (op basis van CARAPET = unclass). 
Als ik daar het concept van heb (hopelijk eind van de dag), dan deel ik die met jullie om daar nog 
even over te sparren, als dat nodig is. 

Groet, 

-
Van: tno.nl> 
Verzonden: woensdag 20 november 2019 15:12 
Aan: ------- mindef.nl>; 

rijksoverheld.nl>; --------~-r~ii~ks~o~v~er~h~e~id~.n~l: C:~"llllllll• 
CLSK/PLV C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; MA, BS/Al/HOB 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl> __ _. tno.nl>; 
Onderwerp: Nleuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties. 

Heren, 



••• miste gisteren resultaten van dekking binnen Nederland, niet-aanvullend op Wier. In bijgaand Excel 
spreadsheet is aan zljn wens voldaan, dit is nu ook In kaart gebracht. Verder Is Nleuw Milllgen In de Tabel 
opgenomen, evenals Herwljnen-

De Amerikaanse natuurkundige Richard Feynman indachtig adviseer ik jullie vooral ook naar de staafdlagrammen te 
kijken, die maken de interpretatie makkelijker dan de cijfertjes. 

lk zou een aantal zaken willen opmerken: 
a) De PERSEUS berekeningen leveren momenteel geen oppervlakken op. Wij kunnen daarin, indien gewenst, 

voldoen. De tijdrovende berekeningen hoeven niet opnleuw. 
b) Wij vermoeden dat de rangorde met PERSEUS niet veel anders zal uitvallen dan met de thans gevolgde 

methodiek (line-of-sight met CARPET). 
c) De line-of-sight diagrammen en numerieke resultaten kunnen zondermeer met de buitenwacht gedeeld 

worden, gevoelige radar-informatie zit hier niet in. 

Aarzel nlet om vragen te stellenl 

Vriendelijke groet, 

-
This meaaage may contain Information that Is not Intended for you. If you are not the add111ssee or If this message was sent to you by mlstat<e, you 
are requested to Inform the sender and delete the message. TNO acc:epts no Dabllity for the content of this e-mail, for the manner In which you use 
It and for damage of any kind resulting from the risks lnhentnt to the electronic transmission of massages. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

BS/AL/DCO 

EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/ C41SR/SAIR C2 
vrijdag 22 november 2019 16:21 

Ing., DMO/PROJN/ PROJN DIP; 
CLSK/PLV C-LSK/ 00/C41SR/SAIR C2; 

t 
RE: Dekkingsdiagrammen Leusderheide 
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Dank, we hebben de plaatjes ontvangen en onderschrij ven de analyse : Leusderheide is 
operationeel niet acceptabel ! 

Groet, 

-
Van: 
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 10:20 
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ; CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 ; 

) ; 
Onderwerp: Dekkingsdiagrammen Leusderheide 

Beste e.a., 

De PERSEUS berekeningen met windturbinescenario 2020-3.3.2 voor Leusderheide om 1200, 1500 en 2000 voet zijn 

afgerond. 

is er vandaag niet en ik heb zelf helaas (nog) geen Muland account, grrr. 

Maar ik heb gelukkig een andere collega, bereid gevonden om deze data via Mulan naar jullie op 

te sturen. Dus als jullie van hem een email krijgen moet jullie niet schrikken ©. 

Het zijn plaatjes voor heel Nederland op 1000, 1200, 1500 en 2000 voet. En eenzelfde reeks ingezoomd op de randstad. 

Zeals jullie zullen gaan zien blijft de dekking op 2000 voet beperkt boven de randstad. Verder blijven er ook tot op deze 
hoogte overschrijding van de minimale detectiekans van 90% boven de w indturbines in Flevoland. 
Dus of Leusderheide echt soelaas gaan bieden .... 77 
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel. 

Groeten, 

-
Senior Research Medewel'Ker 
Electronic Defence E __ ___. 

Location 

tno.nl 



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or If this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the 
content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to 
the electronic transmission of messages. 
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I BS/AUDCO 

Van: tno.nb 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Ondatwerp: 

Beste 

Helemaal mee eens. De bouwtechnische beoordeling is aan RVB. 

-
From: mindef.nl 
Sent: maandag 25 november 2019 09:16 
To: 
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0"<:5Te4 SAi R 

Cc: :======---:::m:;t=nd:;-e:;fc:.nl; rljksoverheid. nl;-----~rijksoverheid.nl; 

------mindef .nl; mindef.nl; mindef .nl; 
Subject: RE: Radardekking vanaf Meerkerk: watertoren 

Dank, 

Om het proces zuiver te houden kijken wij (CLSK) niet naar de bouwtechnische uitdagingen van Meerkerk en andere 
operationeel acceptabel alternatieven (dat zijn idd Nieuwpoort en Goudriaan; alle andere alternatieven zijn om 
operationele redenen niet acceptabel). 

We horen graag wat er uitkomt. 

Groet, 

-
Van: tno.nl> 
Verzonden: maandag 25 november 2019 09:11 

-----mindef.nl> 
EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr mindef.nl>; 

•lliiiiiiiill!ri:lliSkstQo~ve~rcbh~e!sjid[J. nl!;I: riilssoyerheid.nl: MA, BS/ AL/HOB 
mindef.nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 ------ mindef.nl>; AOCS NM/710SQN mindef.nl>; 

tno.nl> 
Onderwerp: RE: Radardekking vanaf Meerkerk: watertoren 

Beste 

Meerkerk is mogelijk operationeel aanvaardbaar, maar het is een kriem om daar te gaan bouwen. Wat dat betreft 
zou Nieuwpoort of Goudriaan of iets daartussen praktlscher zijn. 
Maar afgezien van dat, in PERSEUS zijn bouwwerken harde obstakels. Het propagatlemodel dat we toepassen 
simuleert alleen horizontale diffractie, dus kromming over het dak van een gebouw. Er bestaan op dlt moment geen 
propagatiemodellen die ook verticale diffractie simuleren, dus links en rechts om het gebouw. Oat is een be perking 
van de reallteit, maar in de praktijk niet zo'n groot issue, omdat gebouwen in het algemeen breed zijn. Voor 
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wlndturbines is deze beperking wel een groot issue, omdat deze smal zijn, dus de detectie achter een turbine 
herstelt zich. Om die reden hebben we in PERSEUS speciaal voor turbines wel verticale diffractle toegevoegd. 
Voor de relatief ranke watertoren zou je dus kunnen overwegen ook verticale diffractie toe te passen, door 
hem/haar uit de terrein database weg te poetsen en er hem/haar als een turbine zonder wieken en gondel In 
PERSEUS neer te zetten. De schaduw achter de toren wordt daardoor minder diep. 
Het is inderdaad de moeite waard om dat eens uit te proberen. lk ga dlt opstarten. 
Ondertussen heeft in het weekend Amerongen gedraaid met het scenario 2020-3.3.2, en ik moet je helaas 
mededelen, dat de SMART bij Amerongen, net als bij Leusderheide, ernstlge last heeft van de turbines in Flevoland. 
lk zie een groot verlies aan berelk door Windplan Groen en een verties aan dekklng boven Windplan Blauw. Verder is 
het zicht boven de randstad, met name boven de bollenstreek beperkt door de hoogbouw van Utrecht. Maar dat 
laatste wist je al want dat zat ook al In de baseline 2019 wlndturbinedekkingsplaatjes in mijn PowerPoint. 

lk kan je deze data van Amerongen wel weer toesturen via de Mulan procedure, alleen moet ik een collega weer 

vrlendelijk toekljken •.. @ 

Groeten, 

-
From: mindef.nl mindef.nl> 
Sent: maandag 25 november 2019 07:29 
To: C tno.nl>; ___ tno.nl> 
Cc: mlndef.nl: rijksoverheid.nl: riiksoverheid.nl: 

mindef.nl: mindef.nl:r--i••IJm!Jlliin~d!.@ef:f.n!nl 
Subject: Radardekking vanaf Meerkerk: watertoren 

Goedemorgen 

De locatie Meerkerk komt als potentieel operationeel acceptabele radartocatie uit de bus. Voor nu staat de door 
jullie aangetoonde verstoring door de watertoren de operationele acceptatie in de weg. Jullie melden echter ook dat 
de verstoring wellicht mee valt. Oat zou aan te tonen zijn door in PERSEUS de watertoren in te geven als een 
windmolenmast zonder wleken. We hebben daarbij twee vragen: 

1. Is het realistisch om aan te nemen dat de verstoring door de watertoren beter te vergelijken is met die van 
een windmolenmast? 

2. Zo ja: Zouden jullie dit aan willen passen in PERSEUS en de berekening nogmaals willen doen? 

Bedankt. 

Vriendelijke groet, 

-
Dit bericht kan inforrnatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit berlcht 
abuslevelljk aan u Is toege.zonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that Is not Intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kl nd resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to Inform the sender and delete the message. TNO accepts no 
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liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from 
the risks inherent to the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard oak, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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I BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

OSO ; CCSK7P0'f'C-
[ O/C41SR/SAIR C2 

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 
Bljlagen: rapport altematieve locaties Herwijnen (BH) & AdG.docx 

All, 

Mijn opmerkingen in het document gezet waar zljn commentaar in had verwerkt. 

Greeting, 

-
Van: 
Verzonden: maandag 25 november 201917:12 
Aan: - ILT; --
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ng., 

Ing., OMO/PROJN/PROJN DIP; ---
~~~~ BS/AL/DJZ/CI BST ; •••••••• BS/AL/DJZ/d BST ; BS/AL/HDB/Belmdwrs 

@minezk.nl 
DMO/PROJN/STGP; MA, BS/Al/HOB; 

--,-B-S/":""A-L/":""0-S/""."'O-ir-. Plan./ AfdluOptr; iiiiiiiiiiiil _ ___. 
~:::::::======.__..... CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAI R C2 

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatle onderzoek radar 

Allen, 

In bijlage mijn tekstuele voorstellen en opmerkingen. 

Fijne avond! 

-
BS/ AL/DJZ/CI BST 

---- mindef.nl>;~ 
mindef.nl> 

min def .nl>; 

CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;~~~~~~~ MA, BS/AL/HOB 
mindef.nl>-< @rl1ksoverheid.nl>; 
tno.nl>; tno.nl> 

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Beste allen, 
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Bljgaand versle 1.0 van de rapportage. 

Er zltten nog enkele bij te vijlen puntjes in. Ook kan nog worden gediscussieerd over de vraag of we concrete 
tijdstermijnen moeten noemen met betrekking tot de verwachte extra tijd die een alternatieve locatie gaat 
kosten. Ik stel mij voor dat we dat morgen bespreken waarna het stuk deflnitief kan worden gemaakt. 

De bljlagen ontbreken hler. Die zouden verzendlng over de e-mail ook vri]wel onmogelijk maken door hun 
omvang. Deze kunnen eenvoudlg later worden toegevoegd en belemmeren nu de dlscussie niet. 

Van: riiksoverheid.nl> 
Verzonden: vrljdag 22 november 2019 15:46 
Aan: rilksoverheid.ni>; 

~~~~~-- -ILT~----~--..-.......... ............. ::::._::::::::::====~==:::;-;;;~=:::;:-:'.~m~l~nb:z:k::_.nl>;~-----
@minezk.nl>; mlndef.nl' 

mindef.nl' mlndef.nl>; mlndef.nl' 
mindef.nl>; ;._:.:===-...:.mindef.nl0 :::i..;-~=~-~~>:!-;.:;;u -t.::. -~-~m;i~n~d~ef!.:.·!.!!nl> @minezk.nl: 

...=:=:=:=::;:m:-;-i:-nd::;:::ef .nl 

CC @mindef.nl' mindef.nl>; mindef.nl 
Onderwerp: versie 1.0 rapport locatle onderzoek radar 

Beste allen, 
As we speak wordt er nog hard gewerkt aan de input voor de rapportage. Dlt loopt nog door tot zaterdagavond. 
Die Info wordt zondag verwerkt en dat betekent dat wij In plaats van vanmiddag dus zondagavond jullle versle 1.0 
van het rapport gaan toesturen. Het zou mooi zijn als wij jullle commentaar maandagavond blnnen hebben. Dan 
verwerken wij dat grotendeels dinsdagmorgen. Voor de leden van de projectgroep geldt dat wij dlnsdagmorgen 
vanaf 11.30 bij elkaar zltten om dit aangepaste concept te bespreken. Jullle hebben een uitnodlging via 
hlervoor gekregen. Voor de anderen geldt natuurlljk dat jullie eetste commentaar welkom is voor dinsdagmorgen. 
Dlnsdagmiddag verwerken wlj zo goed als mogelljk het commentaar zodat we dinsdagavond versle 2.0 naar de 
stuurgroep kunnen sturen, die donderdagmorgen bijeen komt .. 
Tot zover, goed weekend. 

Vervolgplannlng: 
28/11 presenteren Stuurgroep 
29/11 verwerken reactles tot versie 3.0 tbv stas en 
01/12 ulterlijke reactie stas 
02/12 verwerken commentaar stas• en 
03/12 versie 4.0 rondsturen voor laatste commentaar en 
04/12 verwerken laatste commentaar en verzend gereed maken. en 
5/11 verzenden aan EK en TK __ .... 

Oil ber1cl ken irilorma•iP. bevatten doe "iel voor u s bester .J lnd1en u n '' de geadres5eerde bent of dit bench! ubi..s eve1 ~ aan u :.S toegezond-!n wordt u 
verzochl 'al aan ~ at.arider :e melden en he1 t> .cl i la v rw oeren De Sinai nall\laardt gaen aansprakel~ :e1d voor .,.:hade. van we'ke aurd ook. d ... 
verband houdl m I rf o s vert>onden BJl'I het ele11tro1 s1 .h verzent> n VW' btrichten 
This me•• "" · m:•y con · •nfonnatrn lh!!I is nrit ntended for Y' iU II )'OU 'Ire ""' U e adur..iaSee or f 11>•s mess ge was sent lo you by mi1>t-..1e. you are 
requested IL inform the sende ind delete lhe message The Sta c1ccep 1> no liabo 1Y loo damage of cony hind resu ling from lhe r ifks lnhere1 .n lhe 
ele'"lronic !Jansm1ssion ~ re"'sages. 
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I BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bljlagen: 

Heren, ik heb ook wat opmerkingen ... 

Vriendelijke groet en succes! 

-
From: mindef.nl 

tno.nl> 
november 2C>19 17:55 

Sent: Monday, November 25, 2019 5:12 PM 

Doc 299 

To: rijksoverheid.nl;------rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; 

~~~~~@~ILenT.nl; @minbzk.nl; @minezk.nii;l;iiiiiii@@mlnezk.nl; 
mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; ------@minezk.nl 

Cc. @mindef.nl; mindef.nl; @rijksoverheid.nl; 
--:----

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl 
Subject: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Allen, 

In bijlage mljn tekstuele voorstellen en opmerklngen. 

Fijne avond I 

-
Van: riiksoverheid.nl> 
Verzonden: maandag 25 november 2019 13:21 
Aan: rijksoverheid.nl>; -----llenT.nl>; ----

@mjnezk.nl: 
mindef.nl> 

..:-::======:.:::;;;~DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; MA, BS/AL/HOB 
----.mindef .nl>; @rHksoverheid.nl>·~; :=Jiiiiiiiiiiii 

t no.nl>; tno.nl> 
Onderwerp: RE: versle 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Beste allen, 
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Bijgaand versie 1.0 van de rapportage. 

Er zitten nog enkele bij te vijlen puntjes in. Ook kan nog warden gediscussieerd over de vraag of we concrete 
tijdstermijnen moeten noemen met betrekking tot de verwachte extra tijd die een alternatieve locatie gaat kosten. 
lk stel mij voor dat we dat morgen bespreken waarna he~ stuk definitief kan warden gemaakt. 

De bijlagen ontbreken hier. Die zouden verzending over de e-mail ook vrijwel onmogelijk maken door hun omvang. 
Oeze kunnen eenvoudig later worden toegevoegd en belemmeren nu de discussie niet. 

Vriendelijke groet, 

Rijksvastgoedbedrijf 
Omgevingsmanagement Defensie 

CC: @mindef.nl' mindef.nl>; mindef.nl ------Onderwerp: versie 1.0 rapport locatle onderzoek radar 

Beste alien, 
As we speak wordt er nog hard gewerkt aan de input voor de rapportage. Dit loopt nog door tot zaterdagavond. Die 
Info wordt zondag verwerkt en dat betekent dat wlj in plaats van vanmiddag dus zondagavond jullle versie 1.0 van 
het rapport gaan toesturen. Het zou mooi zijn als wij jullle commentaar maandagavond binnen hebben. Dan 
verwerken wij dat grotendeels dinsdagmorgen. Voor de !eden van de projectgroep geldt dat wij dinsdagmorgen 
vanaf 11.30 bij elkaar zitten om dit aangepaste concept te bespreken. Jullie hebben een uitnodiging via 
hlervoor gekregen. Voor de anderen geldt natuurlijk dat juilie eerste commentaar welkom is voor dinsdagmorgen. 
Dinsdagmiddag verwerken wij zo goed als mogelijk het commentaar zodat we dinsdagavond versie 2.0 naar de 
stuurgroep kunnen sturen, die donderdagmorgen bijeen komt .. 
Tot zover, geed weekend. 

Vervolgplanning: 
28/11 presenteren Stuurgroep 
29/11 verwerken reacties tot versle 3.0 tbv stas en 
01/12 uiterlijke reactie stas 
02/12 verwerken commentaar stas en 
03/12 versie 4.0 rondsturen voor laatste commentaar en 
04/12 verwerken laatste commentaar en verzend gereed maken. en 
5/11 verzenden aan EK en TK---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or If this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de ahender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use 
it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages. 
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I BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: m 
Aan: 

'tsR7o~R;SAIR C2 
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Opvolglngsvlag: 
Vlagstatus: 

Opvolgen 
Voltooid 

Yep, ik lees hem straks in de treln en stuur mijn input in de loop van de avond! 

Greet, 

-
Van: --------------Ve rz on den: maandag 25 november 2019 13:34 
Aan: BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 

~~~~~~~~-

----~------
C LS K/ PL V C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

0 n de rw er p: FW: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Lezen jullie mee? 

Van: rijksoverheid.nl> 
Verzonden: maandag 25 november 2019 13:21 

Aan: 

@minezk.nl; 

Beste allen, 

Bljgaand versle 1.0 van de rapportage. 
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AOCS NM/710SQN; 

rijksoverheid.nl>; 

min def .nl>; 
-~ 

Er zltten nog enkele bij te vljlen puntjes In. Ook kan nog worden gediscussleerd over de vraag of we concrete 
tljdstermljnen moeten noemen met betrekklng tot de verwachte extra tijd die een altematleve locatie gaat 
kosten. Ik stel mlj voor dat we dat morgen bespreken waarna het stuk definltlef kan worden gemaakt. 

De bijlagen ontbreken hier. Die zouden verzendlng over de e-mail ook vrljwel onmogelljk maken door hun 
omvang. Deze kunnen eenvoudig later worden toegevoegd en belemmeren nu de discussle nlet. 

Vrlendelljk-

Rljksvastgoedbedrljf 
O I ement Defensle • - I I 

Van: -------Verzonden: vrijdag 22 november 2019 15:46 
rijksoverheid.nl> 
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Beste allen, 
As we speak wordt er nog hard gewerkt aan de Input voor de rapportage. Dlt loopt nog door tot zaterdagavond. 
Die Info wordt zondag verwerkt en dat betekent dat wlj In plaats van vanmiddag dus zondagavond jullle versle 1.0 
van het rapport gaan toesturen. Het zou mool zljn als wlj jullle commentaar maandagavond blnnen hebben. Dan 
verwerken wlj dat grotendeels dlnsdagmorgen. Voor de leden van de projectgroep geldt dat wlj dlnsdagmorgen 
vanaf 11.30 blj elkaar zltten om dlt aangepaste concept te bespreken. Jullle hebben een ultnodlglng vi 
hlervoor gekregen. Voor de anderen geldt natuurlljk dat jullle eerste commentaar welkom Is voor dlnsdagmorgen. 
Dlnsdagmlddag verwerken wlj zo goed als mogelljk het commentaar zodat we dlnsdagavond versle 2.0 naar de 
stuurgroep kunnen sturen, die donderdagmorgen bijeen komt .. 
Tot zover, goed weekend. 

Vervolgplannlng : 
28/11 presenteren Stuurgroep 
29/11 verwerken reactles tot versie 3.0 tbv stas en 
01/12 ulterlljke reactle stas 
02/12 verwerken commentaar stas en 
03/12 versle 4.0 rondsturen voor laatste commentaar en 
04/12 verwerken laatste COJllalentaar en verzend gereed maken. 
5/11 verzenden aan~n-

en 

Dit ber'Clll llar nlormetie bevatten di niet voor u beSlemd l11C1en u niet de geadresi..;erde bent of d11 berichl ebu."llevel 1k aan u Is toegezonden wordt u 
verzocht dot aan df' alzendel' le melden en hel bericht le 111 rv.i de en De SIBAi aaflllaardt geen aansprakelijkheid v oo1 sch de. V"'l welKie 99•d ook, die 
verband houdt mt'! r .• ico's verbond,. a1111 hel elek· ronlsch v 1rz1 n n van L.:nchten 
This message mey C0"1l81'1 mlorrnation Iha! is not ntended lor you. It you ere no I ~ addressee°' rf I~ message was senl to you by m · · .1ke. yo are 
requested lo inlorm the sender and delete the mes:.age The lat• c. p no 1b ity for damage of any kind resulting from lhts ro •ks in,... rent in the 
eiectronlc transmission of messaaes 
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Doc301 

I I BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hallo 

Oat is ook een overleg waar jij niet bij zit; het is de 'projectgroep' voor de RCR-procedure waarin EZK, BZK en l&W 
zitten. Wei fijn wanneer we jouw commentaar morgen hebben. 

Groet, 

• 
Van @mindef.nl 
Verzonden: maandag 25 november 2019 13:31 
Aan: 
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Dank, ik ga lezen. 

lk heb bij mijn weten geen uitnodiging ontvangen voor de gerefereerde bespreking. Niet dat ik vind dat ik er 
noodzakelijk bij moet zijn. lk heb morgen diverse nadere besprekingen gepland. lk zorg dat jullie morgen ochtend 
mijn input hebben. 

Groet, 

- reeds beoordeeld 298 

! ' .. - . •" \ .: ... :. f 

.. - - ·,~ . ·.. ' :. ' . - ' :· . -. . ~ ~' 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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I BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 

I CLSK/Pl v C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
r 2019 08:08 

Aan: 
Onderwerp: : vers e 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Top, dank! 

Van: --------Verzonden: maandag 25 november 2019 07:56 
Aan: , CLSK/PLV C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2; 

------~ 

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Nee, dat gebeurt vanochtend. 

Groet, 

• 
Van: @mindef.nl @mindef.nl> 
Verzonden: maandag 25 november 2019 07:32 
Aan: @rijksoverheid.nl>; -------@rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatle onderzoek radar 

Goedemorgen •••I 
Voor de zekerheid : Is het concept rapport al verstuurd? 

Greet, 

- reeds beoordeeld 298 
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BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

<f 
dlnsdag 26 novem er 20f9TO:i6 

rijksoverheid.nl> 

EMSD, BS7ADDS/Dir. Plai1.7Afdlu0ptr 
RE: vers1e .0 rapport locatie onderzoek radar 

doc 303 

Hoi, Zou je wel vandaag al kunnen kijken naar de opmerkingen van 
staat? 

waar clsk als actiehouder bij 

Groet 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: mindef.nl 
Verzonden: 26 nov. 2019 09:24 
Naar:" 
Cc: mindef.nl 

•II 

' 

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Hoi 

Oat wordt vandaag lastig, maar ik kan dat morgen ochtend meteen oppakken. Laat dan graag even weten welke 
zaken die ik uit moet werken nav het commentaar van (bv door secties te markeren in de 2.0 versie). 

Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 07:55 
Aan: 
CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Hoi 
Dank voor de opmerkingen. We verwerken vandaag alles tot versie 2.0 tbv sg. Oat wordt waarschijnlijk vanavond 
laat. Dus als jij jou verdere aanvullingen eerder kan sturen dan kunnen we dat meenemen. 
Greet 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: mindef.nl 
Verzonden: 26 nov. 2019 07:16 
Naar:" --- rijksoverheid.nl> 
Cc: mindef.nl; " < 
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Goedemorgen 
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lk wacht even met aanvullingen vanuit CLSK tot na jullie sessie van vandaag, ok? 

Succes vandaagl 

Groet, 

-
Van: MA, BS/AL/HDB 
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 00:35 
Aan: < riiksoverheid.nl> 
CC: <1 rijksoverheid.nl>; riiksoverheid.nl>; 

- ILT ilent.nl>; mlnbzk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>; Ing., 

DMO/PROJN/PROJN DIP BS/AL/DJZ/CI BST 
<{ mindef.nl>; BS/AL/DJZ/CI BST <l mindef.nl>; 

BS/AL/HDB/Belmdwrs <t: mindef.nl>; J @minezk.nl; 
<> mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP 

mindef.nl>; MA, BS/AL/HDB mindef.nl> 
Onderwerp: Re: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar 

Beste c.s. 

Hierbij mijn commentaar op v 1.0 van het locatieonderzoek. lk heb nog niet naar commentaar van anderen gekeken, 
dus wellicht dubbeling ... 

Allereerst mij n complimenten aan jou, de TNO-ers en de rest van het team die dit rapport tot stand hebben 
gebracht. Ziet er goed uitl 

Wei een paar opmerkingen die ik van belang acht om het rapport nag wat duldelijker en soms correcter te maken. 

P4, 3e paragraaf. Hier moet in ieder geval verwezen worden naar de brief van de gemeente en het gesprek tussen 
gemeente en stas want de basis van het locatieonderzoek is een verzoek van de gemeente WB. 

PG, 3e para. Hier zou ik graag een door CLSK geproduceerde duldelijke tabel met de prioriteiten zien. De nuance die 
in de laatste zin verwoord staat moet daarbij wel aanwezig blijven. 

PG, 4e para. Afstemming bula radars is qua dekking daardoor beperkt. Dit dekt niet helemaal de lading van water 
daadwerkelijk aan de hand is. Hier graag een betere uitleg van CLSK over interactle en onvoorspelbaarheid / 
oncontroleerbaarheid van bula radars ... 

PG, laatste para. Ver naar het oosten vervangen door dat de radar kwa spreiding te ver naar het noord-oosten en 
daardoor niet optimaal ligt 

P7, tekst onder Fig 2. Bij tekst tussen haken aangeven dat het de radarhoogte betreft en moet dat geen 24 meter 
zijn toren + radaropbouw. Bij Fig 2 opnemen waarmee plaatje tot stand is gekomen en aan het begin van dit 
hoofdstuk uitleggen hoe radarcoverage wordt bewschouwed en wat de verschillen CARPET PERSEUS zijn ... incl 
waarom soms de ene en soms de andere wordt gebruikt 

P7, einde 3e para. Het is niet waar dat de overlap met wier a Ileen maar groeit 

P7, laatste para. Waarom geen studie, wie heeft dat besloten? 

P9, le para. lk wil nog even die motie en de status ervan nazoeken om te kijken of de verwijzing helemaal juist is 
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P10, 2e para. Beter dan NM niet slechter dan HW ... waarom dit uitgangspunt, welke autoriteit heeft dit vastgelegd ... 
CLSK7 lk zou hier ook in tabelvorm de uitgangspunten he Ider onder elkaar zetten en een kaart toevoegen waarin het 
doelgebied Randstad ... (Maasvlakte, mending Noordzeekanaal en Utrecht) is gearceerd. 

P11, le para. De leek gaat dit niet begrijpen, nadere uitleg nodig 

P11, Se para. Graag kaart afdekking bula radars toevoegen. 

P13, le kaart. Kan dit voor eenduidigheid niet in net zo'n kaartje als op de vorige pagina warden gepresenteerd 

Pl3, laatste zin voor 2e kaart. Even in SG bespreken donderdag 

P15, 2e kaart. Groene driehoekje verwijderen 

P15, onder 2e kaart. Verwijzen naar de eerder in het document in tabelvorm gepresenteerde criteria (zie ook mijn 
eerdere commentaar) 

P18, 2e en 3e para. Even in SG bespreken donderdag TNO zegt 40, wij doen 24 en rekenen met 15 ... Oat moeten we 
echt uitleggen want dat begrijpt niemand 
In derde para staat toch eigenlijk dat Herwijnen niet geschikt is of begrijp ik het verkeerd ... en waarom zag ik daar 
dan nlets van in coverage dlagrammen ... 7 

P18, tekst fig 13. Het gaat hier toch niet om stedelijk gebied7 

P19, eerste para. Geen uitsluitingscriterium ... en we sluiten wel uit... da's niet logisch 

P19, Fig 14. Aangeven wat de groene en gele gebieden zijn 

P20, laatste para. Bij statisch bedoel je niet roterende mode neem ik aan ... heet dat statisch? 

P22, Fig 17. Erbij zeten dat het oim het gearceerde gebeid gaat 

P22, Fig 18. Nummering ontbreekt 

P23, para 2.4.2. lk wil grag een lijst met alle ingediende locaties en per locatie waarom die locatie niet geschikt is. 
Dat lijkt omslachtig, is het ook ... maar het is van belang dat indieners zichzelf herkennen 

P24, le para. Nog een keer verwijzen naar ultleg CARPET en PESEUS 

P24 en verder ... De hele afweging van locaties in een tabelvorm doen. Per locatie aangeven aan welke 
afwegingscriteria hij wel en niet voldoet + elndoordeel. De begeleidende tekst echter niet verloren laten gaan, ik 
vind de beschouwingen wel prettig 

Geheime berekeningen tellen voor de kamer niet, we kunnen vertrouwelijk informeren 

P26, 2e para. Blijkbaar is een raar woord in deze context. De kwallficatie operationeel zeer acceptabel voor 
Herwijnen vind ik vreemd. HW is toch zeer geschikt en op dit moment zelfs het meest geschikt, acceptabel is second 
best op zn best... 

Het hele afwegingskader wil ik donderdag In de SG nag een keer aan de orde laten komen. 
Er is een afwegingskader om te komen tot een zoekgebied en een afwegingskader voor de individuele locaties. Die 
moeten we beiden krachtig neerzetten aan het begin van de hoofdstukken die erover gaan. Oat is je houvast om 
ulteindelijk locaties tegen te scoren. 

Voor de individuele locaties zijn de operationele zichtlijnen in PERSEUS het eerste criterium. Nu zet je In de 
uitwerking criteria neer en geef je in tekst aan welke locaties zich hoe tov de criteria verhouden. lk zou de locaties 
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neerzetten en per locatie de criteria scoren. Onvoldoende vrije zichtlijnen betekent afvallen ... uitleg erbij waarom de 
zlchtlijnen onvoldoende zijn en je bent klaar ... 

Amerongen en Leusderheide vallen toch af omdat ze in de schaduw van Utrecht liggen, nu staat op P25 dat het 
komt door de spreiding met Wier, maar als dat het probleem Is hadden deze locaties nooit in het zoekgebied mogen 
zltten 
Daarnaast is er toch een afdekking door Utrecht? 

Maasadam en Kijfhoek vallen toch af vanwege afscherming door R'dam en diverse drecht steden? 

Als de zichtlijnen exercitie gedaan is kljk je naar de andere omgevingsaspecten (nlet operationeel noemen jullie ze 
terecht) en tijdigheid. Dat laatste kan niet based upon aannames maar moeten we daadwerkelijk en snel 
onderzoeken ... 

Een aantal locaties valt af door een watertoren of een kerk. Er staat bij herwijnen toch oak een flat? Is die geen 
probleem? 

In de conclusie blljft volgens mij een drietal objecten over 

Herwijnen Nieuwpoort en Goudriaan. Dat betekent dat we voor N en G de tijdigheid moeten onderzoeken. Van wie 
is de grond, in welke gemeente ligt het... Kunnen we er snel iets mee ... Hoe zit het met vergunningen en wat is dan 
het tijdverschil met Herwijnen. Slechts een concreet antwoord daarop geeft ruimte om door te gaan ... 

lk stel voor dat we dit donderdag ook nog even doornemen in de SG 

Toch best wel veel opmerkingen, maar nogmaals dat kan alleen omdat er al een zeer goed basisrapport ligt 

Directeur lntegraal Beleid 
+31 

Op 25 nov. 2019 om 09:00 heeft 
geschreven: 

< rijksoverheid.nl> het volgende 

Goedemorgen, vanmorgen warden de laatste zaken nag aan het concept toegevoegd en deze wordt 
voor het einde van de morgen naar jullie verstuurd. 
Groeten 

reeds beoordeeld 298 

- ' . :. . . .. ·- . . . . -_ _; ... ~ . . ' . ·.~ ~· .:':'~~ 
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I BS/AL/DCO 

Van: BS/ ALJDS/Oir. Plan./ AfdluOptr ---------Verzonden: dins d a g 26 november 2019 09:44 
Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 ----· Onderwerp: RE: EK-brief Herwijnen 

Staan geen vreemde zaken In en lk ben bllj dat wlj nlet teveel ultwelden over waarom het langer duurt dan 
aangegeven, maar een kort antwoord geven op de vraag wanneer wlj verwachten het onderzoek klaar Is. 

Groet, -
Van: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 07:38 
Aan: , BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: FW: EK-brief Herwijnen 

Ik heb nog niet gekeken wat de verschillend zijn met "onze" versie. 

Van: MA, BS/ Al/HOB 
Verzonden: maandag 25 november 201918:16 

@rijksoverheid.nl>; 

DMO/PROJN/PROJN DIP~~~~ ... @~m::';:in~d~ef;;:.n:I> 
@minezk.nl; DMO/PROJN/STGP 

BS/Al/HOB --- @min def .nl>; 
-----~----' 

<. @mlndef.nl> 
Onderwerp: EK-brief Herwijnen 

All, 

@minezk.nl>; 

BS/Al/HDB/Belmdw~r~s~iiii~@~m~in~d~ef~.n~I>; 
@mindef.nl>; 

CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

Afgelopen vrijdag is de Kamerbrief waarop jullie in en eerder stadium commentaar hebben geleverd 
verstuurd. De wijzingen zijn bij de pinterne politieke behandeling tot stand gekomen. Wro en enige I 
meest geschikte is niet meer in de brief opgenomen, zo ook de link naar vertraging op 
windenergieprojecten in het Zuiden van NLD 

-
Dlrecteur ntegraa Beleid 

Dlrectoraat Generaal Beleld 
Mlnlsterle van Defensle 
Kalvermartct 33 I 2511 CB I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I ne Neffierlands 



Doc 307 

I BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

et al we hebben het nog een keer kunnen oplossen zonder van de WGB verlenlng gebruik te 
maken. Het is zuiverder de definitieve uitkomst af te wachten en er bleek met private lpv 
bankftnanciering nog een alt ematieve weg mogelijk. 
Dank voor jullie support, ik verwacht wet spoedig het groene licht te kunnen geven ... 

From: 
Sent: donderdag 28 november 2019 14:10 
To: MA, BS/AL/HOB; 
Cc: CLSK/PLV C-LSK/OO/C41SR; CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 

-----EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Subject: Windpark Jacoba Rippolder versus alterantieve locaties SMART-L Herwijnen 

Beste en 

Vooruitlopend op het rapport van het locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar kan CLSK aangeven 
dater twee alternatieve locaties binnen een afstand van 75km van het windpark Jacoba Rippolder 
llggen. Oat zijn Maasdam en Kijfhoek. Deze locaties zijn operationeel niet acceptabel voor de plaatsing 
van de zuidelijke SMART-L Er is dus vanuit CLSK geen operationeel bezwaar tegen de plannen met 
het windpark Jacoba Rippolder. 

Vriendelijke groet, 

-
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BS/AIJDCO 

Van: rijlcsoverheid.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 10:32 
Aan: 

• CC: @minezk.nl; MA, BS/AL/HOB; 
Ing., DMO/PROJN/PRO~J';";'N';"";D::;-;l;:;:P;===:....._-- EMSD, BS/AL/OS/Dir. 

Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK 

en 

Seide dank voor de aanvullingen. Lijken mij alleen maar verbeteringen. lk neem ze over. lk heb daarnaast een tabel 
met de 39 externe suggesties gemaakt. Deze kan er met de kaart waar ze liggen er ook bij . 

• 
Van: mlndef.nl 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 09:39 
Aan: mindef.nl; mindef.nl; ______ _____.. 

CC @mlnezk.nl; mindef.nl 
Onderwerp: RE: Fiche Stand van Zaken Locatleonderzoek 2 12 EK 

Beste 

Een kleine aanpassing (track changes). 

Greet, 

-
Van: riiksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 28 november 201917:58 

Aan: MA, BS/Al/HOB minde~f-~n~I>~; !I!~~~~~! Ing., 
DMO/PROJN/PROJN DIP mindef .nl>; riJksoverheid.nl> 
CC: 
----------~ 

mindef.nl>; 
@mjnezk.nl> 

Onderwerp: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK 

Bijgaand een eerste aanzet voor een fiche over de stand van zaken van het locatie onderzoek. 

Vanzelfsprekend allemaal uit te breiden met hoe onderzoek was opgezet en welke stappen precies zijn genomen 
(bijvoorbeeld met de nu opgenomen tabel). De vraag Is of dat zinvol wordt geacht: het wordt dan wel steeds meer 
tekst. 

Graag uw commentaar, dan werk ik dat morgenochtend verder uit. 

Greet, 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die nlet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

2 



Doc309 

I BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 12:45 
Aan: 

CC: i!!!!~rij;ks~overheid.nl; MA. BS/AVHDB; 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; rijksoverheid.nl 

EMSD, BS/AVDS/Dir. Plan./AfdluOptr; n••••• 
RE: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK Onderwerp: 

Bijlagen: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK (BH) {BS).docx 

En ook nog enkele opmerkingen / suggestles van mijn kant. 

Vr.gr. 

Van: mindef.nl 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 09:39 
Aan: rijksoverheid.nl; •••••lmindef.nl; _____ mindef.nl; 

rijksoverheid.nl c--. •• mindef.nl CC: ----
Onderwerp: RE: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK 

Beste 

Een kleine aanpassing (track changes). 

Groet, 

-
Van: rl!ksoverheld.nl> 
Verzonden: donderdag 28 november 2019 17:58 

Aan: MA, BS/ AL/HOB c=--.-·!!li.D..!!fil.Jlli: 
DMO/PROJN/PROJN DIP mlndef.nl>; 

------~ 

Ing., 
rlJksoverheid.nl> 

CC: -===-------------------- mindef.nl>;n••••• 
@mine z k. n I> 

Onderwerp: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK 

Bljgaand een eerste aanzet voor een fiche over de stand van zaken van het locatie onderzoek. 

Vanzelfsprekend allemaal uit te breiden met hoe onderzoek was opgezet en welke stappen precies zijn genomen 
(bijvoorbeeld met de nu opgenomen tabel). De vraag is of dat zinvol wordt geacht: het wordt dan wel steeds meer 
tekst. 

Graag uw commentaar, dan werk ik dat morgenochtend verder ult. 

Groet, 

Dlt bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheld voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 



aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de gead~esseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van we Ike aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit berichl abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Bijlage 3.3 

Locatles aangerelkt door derden 
Via de website voor dit dossier zijn alternatieve suggestles voor de vestiging van een radarstatlon 
gedaan. Deze zijn weergegeven op de plattegrond in flguur 21 van het rapport en in onderstaande 
ta be I. 

nr aangedragen beoordellng blnnen 
alternatleve locaties zoekgebled 

8/11 
1 Vlasakkers (Soest) - onvoldoende dekklng randstad door nee 

Utrechtse Heuvelrua en hooabouw 
2 Soesterberg, militalr - meegenomen in het vervolgonderzoek ja 

oefenterrein 
Leusderheide 

3 Ede, mllltair - onvoldoende dekking randstad door nee 
oefenterrein, Harskamp I Utrechtse Heuvelrug en hoogbouw 
Hoenderloo 

4 Arnhemse Helde - onvoldoende dekklng randstad door nee 
(Duivelsbera) Utrechtse Heuvelrua en hooabouw 

5 Fort Everdlngen - te klein, monument nee 

6 Grave/ Schalk - onvoidoende dekklng randstad nee 

7 Vliegbasis Volkel - onvoldoende dekking randstad nee 

B De Peel - onvoldoende dekklng randstad nee 

9 Vliegbasis Eindhoven - onvoldoende dekking randstad nee 

10 Militair terrein Oirschot - onvoldoende dekking randstad nee 

11 Eersel - onvoldoende dekking randstad nee 

12 Vliegbasis Gilze-Rijen - onvoldoende dekking noordelijke nee 
randstad 

13 Munitiepark Alphen - onvoldoende dekking noordelijke nee 
Chaam randstad munitlezonerina 

14 Ulicoten (Baarle Nassau) - onvoldoende dekking noordelijke nee 
randstad 

15 Moerdljk (Aerospace) - onvoldoende dekking noordelijke nee 
randstad 

- windturbines, hooe obstakels 
16 Rucphen - onvoldoende dekking noordelijke nee 

randstad 
17 Vliegbasis Woensdrecht, - onvoldoende dekking nee 

18 Vlissingen mllitair terrein - onvoldoende dekking nee 

19 Terneuzen - onvoldoende dekking nee 

20 Wassenaar MMC de kom - onvoldoende dekking door nabijheid nee 
hooabouw munltlezonerlna 

21 TNO Rijswljk - onvoldoende dekking door nabijheid nee 
hooabouw 

22 Ypenburg - onvoldoende dekking door nabijheid nee 
hooabouw 

23 Vliegveld Valkenburg - onvoldoende dekking door nabijheid nee 
hooabouw 

24 Vrachelse Heide - onvoldoende dekking noordelijke nee 
randstad 

25 Kamp de Kiek, - onvoldoende dekking noordelijke nee 
randstad 

26 Radio Kootwijk - onvoldoende dekklng Randstad door nee 
Utrechtse Heuvelruo en hooobouw 
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27 BiesBosch - valt binnen onacceptabele invloedssfeer ja 
van silo's Poederoljense Hoek 

- valt binnen onacceptabele invloedssfeer 
Amercentrale 

- delen vallen binnen zonering 
hoogspanningsmasten en wlndturbines 

- vrliwel aeheel N2000 en NNN aebied 
28 Tweede Maasvlakte - onvoldoende dekking nee 

- wlndturblnes 
29 Scheide Neeltje Jans - onvoldoende dekking nee 

- windturblnes 
30 Gebied net ten zuiden - valt binnen onacceptabele invloedssfeer ja 

van Slot Loevestein van silo's Poederoijense Hoek 
- valt binnen onacceptabele invloedssfeer 

Amercentrale 
- vrijwel geheel N2000 gebied 

31 Avri Terreln - onvoldoende dekking nee 
Geldermalsen - windturbines 

- hooasoannlnasmasten 
32 random slot Loevesteln - valt blnnen onacceptabele invloedssfeer j a 

van silo's Poederoljense Hoek 
- valt binnen onacceptabele invloedssfeer 

Amercentrale 
- vrij wel geheel N2000 gebied 

33 Busterweg Beesd, A2 - onvoldoende dekklng nee 
- windturbines 

34 Flevopolder - te noordelijk gelegen t .o.v. Wier, nee 
daardoor onvoldoende dekklng overlg 
Nederland 

- onvoldoende dekking randstad 
- wlndturbines Flevoland 

35 AOCS Nleuw Milligen - onvoldoende dekking randstad nee 
- onacceptabele verstoring agv 

windoarken Flevoland 
36 provincie Zeeland - onvoldoende dekking nee 

37 voormalig vllegbasis - onvoldoende dekking nee 
Twente 

38 Noord Limburg - onvoldoende dekklng nee 

39 grensstreek met Belgle - onvoldoende dekklng nee 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

;, 85/AL/DCO 

- - - - ••••• CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
woensdag 4 december 2019 18:40 

, BS/AIJDS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Fwd: bijdrage Kamerbrief 
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Bijlagen: bijdrage kamerbrief trechteren kortdocx; bijdrage kamerbrief trechteren lang.docx 

Ile lees ze nu net pas. Ile heb vooralsnog geen operationeel commentaar. 

Van: ' @rijJ..soverheid.nl> 
Datum: woensdag 4 december 2019 om 13:31:26 
Aan:' BS/AUDS/DAOG" 
Cc: ' 
C-LSK/DO/C4ISR/SAJR C2" 

@tno.nl> 
Onderwerp: bijdrage .Kamerbrief 

CLSK/PLV 
@tno.nl>, -----

Bijgaand twee tekstvoorstellen voor een bijdrage aan de nieuwe Kamerbrief over Herwljnen. lk heb een lange en een 
iets minder lange versie gemaakt. Het is aan jullle te bepalen hoe je de Kamerbrief daarmee wil invullen. Beide 
varianten zljn tot stand gekomen na een review door de heren van TNO en 

--~~~~~--~--

Vanzelfsprekend is het mogelljk om onderdelen van het verhaal verder uit te werken, maar lk zou er niet voor zljn om 
inhoudelijke indrukken van het onderzoek zelf op te nemen. Oaarom noem ik bijvoorbeeld niet hoeveel locaties door 
TNO zljn doorgerekend of hoeveel zoekgebieden uiteindelijk zijn overgebleven. 

Vriendelijke groet, 

Rljksvastgoedbedrljf 
Omgevingsmanagement Defensie 

Oil IA:richt kan informr111' beval!en a n . ..il voor u 1i rtf!md lnd1en u nret de geadres~ ·erd< bent of d11 berich1 >tP.V• k B'UI u c egezo rd n wo1d1 u 
ve-iochl dal aan ck afz ,nder I•· mek:kn en het bencht le"' l'WlJderen De Slael aarveerC: 91 n 11ansprak"I 1kheid voor schade van wetke a;ud oo 1, die verbf.Jld 
houdl mel 11sco's \erbonden aan hE:; eltlklron1sch verzr·l'<l ·n van berrctllen 
This message may contain rnformallon that is not intended for you. If you are not the addre<:see or if this mes£age was senl to you by mistake, you artl requellled 
lo in!orm the sen(,, r ani delete lhe messagi. . The •tel a1 cepls no liabi rty for d 1m 1ge of any ki11d resulung from the risks !11heren1 in lhe electronri.. trar>c;miss1on 
otm ssages 
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I BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Collega's, 

lk heb de conceptverslagen van 2 en 3 december doorgezocht op de precieze formulering van de toezeggingen. 
Bljgaand een overzicht van de 10 toezeggingen, met een vertallng in een actie, actiehouder en deadline. Als je met 
een actle tegen problemen aanloopt, hoor ik dat graag zo snel mogelljk. 

Actle 8 kan ik niet in de conceptverslagen vinden. Was dit misschien een wens van de Stas zelf? 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Oefensle Materieel Organisatie 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 4 dee. 2019 om 15:02 heeft ------ riiksoverheid.nl> het volgende geschreven: 

Kleine aanvulllng van mijn kant: 

Ik zle niet dat de toezeggingen 2 en 3 In het locatieonderzoek landen. Oat gaat daar naar mijn 
menlng nlet over. 

Wat betreft toezegglng 6 : de Motie Voordewtnd c.s. heeft het uttsluttend over "lnformeren" en ntet 
over "verantwoorden". Oat betekent dat het toezenden van het locatleonderzoek voldoende Is om 
aan de motle tegemoet te komen. lk meende In de Eerste Kamer iemand In verband lnderdaad 
het woord "verantwoorden" te horen gebrulken. 1 ....:_ ___ .:::::=""'==--=====-=-=-="'=""='="'===---

Groet, 

Van: @mindef.ni @mlndef.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:24 
Aan: @mindef.nl: B.Schoon@minezk.nl: 

rijlcsoverheid.nl> @mjndef.nl: 
--~-rijksoverheid.nl>; mindef .nl; 

CC: @minezk.nl; tno.nl: ---
mindef,nl; 

rijksoverheid.nl>; L,_ __ _. ... @ ... m .... 1 ... ·n._d=ef;.,;,;,n=I 
Onderwerp: RE: toezegglngen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties 

Dank voor het overzicht, en Paar punten: 
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Ik neem aan dat toezegging 2 en 3 ook nog wel landen In het locatieonderzoek. 
Klopt dat? 
Daamaast luistert toezegging 6 nogal nauw. Volgens mij 

-=======~ 

-- Kan e motiete st er nog even 
bij gepakt wor en, want in e EK wer ook gesuggereerd (door 066) dater nog 
een debat in de TK zou volgen, maar dat is niet zo afgesproken. 
Ik dacht dat we het eerste gedeelte van toezegging S ( chronologie van het 
betrekken van belanghebbenden) ook deze week in de brief mee zouden nemen. 
Die tekst is echter niet rood . 

Alvast bedankt voor jullie werk. Hopelijk lukt het om dinsdag tot een positieve stemming 
te komen. 

Groeten, 

Van: Ors., BS/ Al/OS/OAOG 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:07 
Aan: @mine1k.nl>; rijksoverheid.nl; 

mindef.nl>; 
BS/Al/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; 

mlndef.nl> 
@minbzk.nl; CC: --------._ ...... _. __ tno.nl:.._ ____ __ 

mindef.nl>; 
mindef.nl>; EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 

..__ ___ mindef.nl>; '::......::=::---=:~BS/AL/BSG @mindef.nl>;[l •• I _ _. EMSD, BS/Al/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; 
rijksoverheid.nl> 

Onderwerp: toeieggtngen STAS naar EK en daaruit voortvloelende actles 

Beste Herwijnen-collega's, 

Onze 'EK-reisleider' heeft onderstaand overzichtje van 10 toezeggingen 
gemaakt (dankje!) Gister eln e ochtend bespraken we grofweg wie wat doet. Nu aan mij 
de taak om het huiswerk bij elkaar te brengen en ulterlijk donderdagmiddag voor te 
leggen aan . Volgens mij gaat het om de rood gemerkte toezegglngen 
die deze week afhandeling verdienen. 

Feit is dat ik nog lang niet iedereen in dit project ontmoet heb en we nu behoorlijke 
politieke tijdsdruk ervaren. Toch zullen we er deze week samen uit moeten komen. 

Het toezeggingenoverzicht: 

1. STAS zegt toe dater een reactJenota komt waarln de lngekomen vragen 
lndividueel worden beantwoord. 

nader: bij nalezen van transcripten : Stas gaf aan 'zo snel mogelijk', 'wellicht 
volgende week'. Streven blijft yriidaqmjddag op de site plaatsen alle binnengekomen 
vragen te plaatsen, waarvoor de steller toestemmlng heeft gegeven om dat 
geanonimlseerd te doen. We spraken gister af dat de 'eenvoudigere vragen' waar de 
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beide rapporten (TNO cumulatieve stralingseffecten en alternatieve- locatie onderzoek) 
niet op terug komen, zo mogelijk ook beantwoord dienen te worden. 

Het gaat hier dus niet om een reactienota, maar om een actie: plaatsen op de website. 
Ik sta in conctact met de website redactie. 

Actie wordt nu ondernomen door (lorn Met hem heb lk net 
zekergesteld dat hij alle ingekomen berichten heeft gezien (t/m de laatste van 21 nov). 
Ik ontvang blnnenkort het conceptoverzicht. 

2. STAS zegt toe dat er duidelijkheid wordt geboden over de gemiddelde waarde en 
de cumulatieve belasting. (volgens mij al beantwoord in de tweede termijn) 

3. STAS zegt toe om ook antwoord te geven op de gelijktijdlge piekbelasting van de 
radars. (volgens mij al beantwoord in de tweede termijn) 

4. STAS zegt om ook in de het voorontwerp inloopavonden te organlseren en de 
reacties in het voorontwerp mee te nemen. 

5. STAS zegt toe om bij het aanbieden van de onderzoeken ook aan te geven hoe 
wordt omgegaan met de lnspraak van de bewoners (media december) 

Die uitleg zal dan komen de aanbiedingsbrief blj de twee rapporten en de inspraak
reactlebundel. Wie levert dlt aandeel "de inspraak van de bewoners" op? 

6. STAS zegt toe om zich te houden aan de motie Voordewind en voordat er een 
schop de grand ingaat zich in beide Kamers te verantwoorden . 

7. STAS zegt toe in een brief het trechteren binnen het onderzoek naar de 
locatiekeuze toe te lichten. 

Opzet ontvangen van (waarvoor dank), ik ga die inbedden In een concept brief. 

8. STAS zegt toe om in dezelfde brief ook aan te geven wanneer de criteria online 
zijn gezet ( 24/10) en wanneer het zoekgebied online is gezet (8/11 initieel, 
18/11 bijgesteld), hierbij warden tevens de voorgestelde alternatieve locatie 
kwalitatlef gewaardeerd. 

Doe ik in diezelfde brief. 

9. STAS zegt toe de Kamer te lnformeren over de vergelijklng van de dekklngskaart 
Wier versus Herwljnen. 

zorgt voor een nag mooiere kaart dan die in het TNO rapport van 
2012 al aan de EK Is aangeboden. Die creatie verwerk tn de brief. 

10. STAS zegt toe om de mogelijkheden voor een ruil met het KNMI (buienradar) te 
onderzoeken. 

Ik zie dat poglngen ondernomen worden om formeel antwoord te krijgen van het KNMI. 
Wanneer dat donderdagmiddag blnnen Is, kan het nog mee in de brief. 

Als ik lets als kerverse inval-DGB-dosslerhouder over het hoofd zie, sta ik open voor 
jullie inzlchten en coaching . Graag meedenken hoe we de langere termijn toezeggingen 
oak waar maken . 

... • ~. .• r 1!:r. .... ·*'c r,, .. 
• ~ I i 1 • I • 

~-:,-.. - . ~. ~ 

From: @minezk.nl> 
Sent: woensdag 4 december 2019 12:16 
To: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; MA, 

[Paglnanummer] 



~BS~/~A~L/~H~D~B~~~~~~m~jn~d~e~f.n~I~>;~~~~~~~. Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
rijksoverheid.nl; ....... ~~~~~~~~~~~ .... 

mindef.nl>; Ors., BS/AL/DS/DAOG 
·@mindef.nl>:jiiiiiliiii~ EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 

-----mindef.nl>; BS/AL/BSG :!i>mindef.nl>; 
rijksoverheid.nl 

Cc: ' a>mjnbzk.nl: ) ~mjnezk.ol>; j 

lllliiiiiiiilltno.nl; !n2:.n! 
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Dag alien, 

Op de site van de Eerste Kamer staat nu 0.21. het volgende: 

Maandagavond kwamen de Eerste Kamerleden en de staatssecretarls In eerste termljn aan het 
woord. Dlnsdagochtend werd het debat vervolgd en dlende senator De Vries (Fractle-Otten) een 
motle In waarln de regerlng wordt verzocht de mogelljkheden te onderzoeken om tot een radar
rull te komen. De Kamer stemt dlnsdag 10 december over deze motle en, onder yoorbeboyd yon 
door de staatssecretarls toagezegde stukken, ook over de vraag of de Eerste Kamer kan 
lostemmen met de toepasslng van de RljkscoOrdlnatleregellng. (onderstreplng van mlj BS). 

Is duldelljk welke stukken dlt zljn? En wle Is verontwoordelljk voor coOrdlnatle van de tljdlge 
toezendlng von deze stukken aan de EK? 

Vrlendelljke groeten, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

[Paglnanurruner] 



Kuiper, J, BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onde1Werp: 

Dames, Heren, 

Wederom even op de stoel van zittend: 

lk ben het volledlg eens met de samenvatting. 

Vrlendelijke groet, 

- reeds beoordeeld 318 
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____ ____, BS/ALJBSG; __ _ 

-----..:.====~.~SllU:7£JS7Dl
0

r. 
s; 
@rijksoverheid.nl; 

.-----===;-?-;)fl soverheld.nl; 



Doc 321 

J BS/ALJDCO 

Van: @mlnezk.nl> 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Ondeiwerp: 

Toezegging 4 moet iets nauwkeuriger worden geformuleerd: 
4.STAS zegt toe om bewoners te betrekken bij het voorontwerp en te bekijken of zij oak gelegenheld kan geven een 
zienswi!ze in te dienen. 

Toellchting praktljk EZK: verzoek om reactie op het Voorontwerp is altijd schriftelijk. Reacties oak. 
Wij bieden wel standaard de gelegenheid van mondellng overleg aan, maar daar wordt vrijwel noolt gebruik van 
gemaakt. 
In dit geval zou tzt. het Voorontwerp kunnen worden gepubliceerd op de website en bewoners bv. mlddels een 
kennlsgeving in h-a-h- bladen, of in een h-a-h brief in kennis warden gesteld van de mogelijkheid en termijn om te 
reageren. 

Toezeggingen 8, 9 en 10 moeten m.i. In rood: hier moet in e brief op warden teruggekomen (voor 10 zou dlt uit een 
procesbeschrljving kunnen bestaan). 

Vriendelljke groeten, 

[Paginanummer] 
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Kuiper, J, BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

' BS/ AUDS/Dir. Planl AfdluOptr; 

Onderwerp: 

Heren, 

••• heeft helemaal gelijk, over de onderwerpen 2 & 3 gaan we wat roepen in het blootstelllngsrapport. (We 
zullen uitleggen waarom ICNIRP geen toets heeft voor lets als 'gelljktljdige piekbelasting'. (lk ben even op 
stoel gaan zitten, zie in mijn agenda dat hij ziek is ... ).) 

Met de vriendelijke groet, 

- reeds beoordeeld 318 



I BS/AUDCO 

Van: 
Verzondan: 
Aan: 
.CC: 

Ondarwerp: 

Doc 323 

, BS/AUBSG; 
@minezk.nl; 

Collega's, lk ben bezig met doorpluizen conceptverslagen van 2 en 3 december op de precieze formulering van de 
toezeggingen. lk ga nu een bijeenkomst in, vanavond maak ik het overzlcht af. 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Oefensie Materieel Organisatie 

. '-'•· .... 

Verstuurd vanaf mijn IPad reeds beoordeeld 318 

[Paglnanummer] 
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I BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 

rijksoverheid.nl> 
___ __. 

Aan: 
Onderwerp: 

Hoi contactpersoon in 2015 was maar die lijkt het KNMI te hebben verlaten. lk werd verwezen 
naar de afdeling WO-beheer, _....:::=-.-;o~i:-e -:-:w-:-:e·ten a lies over de locatie Herwijnen. lk heb geen verder poc 
gekregen. 
Probeer maar eens. 
Groet 

Van: @mindef.nl 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 08:32 
Aan: tno.nl 
CC: mindef.nl; mindef.nl; 

@mindef.nl; 
....---@minezk.nl @minezk.nl; tno.nl 
Onderwerp: Re: EK Oebat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Beste mensen, 

Zojuist met gesproken. Hij probeert deze week in contact te komen met de KNMI en betrekt daar 
en bij. Het doel is om (in de geest van de motle) te 

verkennen of er mogelijkheden zijn de KNMI radar te verplaatsen, zodat in Herwijnen alleen de mllitaire radar komt 
te staan. 

Opties zijn Nieuw Milligen of een ander militair terrein, waarbij landelijke radardekking van de KNMI het belangrijkst 
is. lk heb begrepen dat de andere KN Ml-radar in Den Helder staat, waardoor het "KNMl-zoekgebied" wellicht anders 
llgt. 
lndien er mogelijkheden zijn, dan zijn vervolgvragen: is de KNMI bereid hieraan mee te werken en wat zijn 
consequenties in tijd en geld. 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 

Verstuurd vanaf mijn I Pad 

Op 3 dee. 2019 om 16:11 heeft 

Dames, Heren, 

----tno.nl> het volgende geschreven: 

lk heb contact opgenomen met een collega van het KNMI. Berichten aan het KNMI dienen gerlcht te 
worden aan: 

Directie van het KNMI 
Ter attentie van 

-------------~ Postbus 201 
3730 AE De Bilt 

[Paglnanummer] 



Geen commentaar hebbend en met de vriendelijke groet, 

TNO Den Haag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it 
and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of 
messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

[Paglnanummer] 
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f I BS/Al/DCO 

Van: rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 13:14 
Aan: ---··--··---=======-----::::. 
Onderwerp: RE: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp "trechteren" 

Oat klopt, maar ik ben het met- wel eens dat de toevoeging zeals ik die had gemaakt wel verwarrend zou kunnen 
zijn. De beschrijvlngen van CARPET en PERSEUS moeten daarom enigszins beperkt blljven, want 6f je beschrijft ze 
compleet, of je duidt het een beetje aan en laat het daarbij. Voor deze brief lijkt dat laatste mlj toch het beste. In het 
onderzoeksrapport zouden we dlt echter ongestraft verder kunnen uitleggen. 

lk stuur hierna de twee versies naa en naar jullie in CC 

Groet, 

Van: ---Verzonden: woensdag 4 december 2019 13:07 
Aan: 

mindef.nl' 
Onderwerp: RE: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp "trechteren" 

Heren, 

Nog 1 opmerklng naar aanleiding van wat in de kantlijn heeft geschreven: CARPET neemt schaduw ontstaan door 
obstakels (waaronder windturbines) en gebouwen oak mee. Echter, de invloed van windturbines op de 
detectieprestaties boven een windturblnepark is in CARPET niet gemodelleerd, wel in PERSEUS. 

Vrlendelljk groetend, 

-
From: rijksoverheid.nl> 
Sent: Wednesday, December 4, 2019 11:43 AM 
To: 1illLll.!>; ------tno.nl>; 
~----- -----~~---

mind e f. n I> 
Subject: RE: bljdrage aan Kamerbrief onderwerp "trechteren" 

ik heb mijn opmerkingen op de lange versle, die mijn voorkeur zou hebben om richting en stas te mailen, in de 
laatste versie van gemaakt. 
Groet 

Van: tno.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 11:21 
Aan: ri!ksoverheld.nl>; ------tno.nl>; 



Hier is retour het tweede verhaal, met enkele opmerkingen mijnerzijds. 

Vrlendelijk groetend, 

-
PS: Wat je niet vertelt is dat op basis van weegfactoren een prioritering is gemaakt. Bewust? 

From: riiksoverheid.nl> 
Sent: Wednesday, December 4, 2019 10:27 AM 

To: t no.nl>; 
rijksoverheid.nl>; 

·~~~~~ --~~~~~~~ 

mindef.nl> 
Subject: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp "trechteren" 
Importance: High 

Heren, 

tno.nl>; 
tno.nl>; mlndef.nl' 

--~~~~~ --~~~-

Bijgaand twee concepten voor een tekstbijdarge aan de Kamerbrief die stasdef vrijdag of maandagochtend wil doen 
uitgaan. Mljn bijdrage moet gaan over het onderdeel "trechteren" zeals zij dat aanduldt. Het betekent in feite het 
schetsen van de aanpak van het locatieonderzoek. Hleraan Is toegevoegd een passage waarin kort is uitgelegd hoe met 
de door derden aangedragen locatiesuggesties is omgegaan. 

Mijn bijdrage moet vandaag naar Defensi worden gestuurd. lk kan mij voorstellen dat ik ook hem twee 
versies stuur zodat er enige keus is die aansluit bij de te kiezen toonzettlng van de brief. 

Graag uw commentaar om de bijdrage te kunnen afronden. 

Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dlt bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to Inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or If this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the 
content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to 
the electronic transmission of messages. 
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I 85/ALJDCO 

Van: tno.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 11:14 
Aan: -- ~~!ml~ -
Onderwerp: RE: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp "trechteren" 

Beste••• 

Nog een kleine aanvulling. Met PERSEUS hebben we ook nog voor elke locatie gekeken naar de cumulatieve effecten 
van de geplande en te verwachte bouw aan windturbines. Want op basis daarvan zijn juist Leusderheide en Amerongen 
weer afgevallen. 
Met CARPET bepaal je op basis van de zichtlljnen rond obstakels, of de radar een doel op 1000 voet zou kunnen zien. 
Met PERSEUS bepaal je of je een doel op 1000 voet en met een bepaald reflecterend oppervlak in combinatie met 
obstakels en verstorende effecten van windturbines daadwerkelijk door de radar worden gedetecteerd. 

-
From: ---
Sent: woensdag 4 december 2019 11:03 
To: 

mindef.nl' -----
Subject: RE: bljdrage aan Kamerbrief onderwerp "trechteren" 

Beste 

lk heb de korte versie gelezen en van enlg commentaar voorzien, zie het aanhangsel. In zijn algemeenheid: goed en 
duidelijk verhaal. lk kijk nu nog even naar de lange versie. 

Met de vriendelijke groet, 

-
From: rijksoverheid.nl> 

Sent: Wednesday, December 4, 2019 10:27 AM 
To: tno.nl>; 

r ijksoverheid.nl>; 
mindef.nl> 

----~~-

Subject: bljdrage aan Kamerbrief onderwerp "trechteren" 
Importance: High 

Heren, 

tno.nl>; 
tno.nl>; mindef.nl' 

Bijgaand twee concepten voor een tekstbijdarge aan de Kamerbrief die stasdef vrijdag of maandagochtend wil doen 
ultgaan. Mljn bljdrage moet gaan over het onderdeel "trechteren" zoals zij dat aanduidt. Het betekent in feite het 
schetsen van de aanpak van het locatieonderzoek. Hieraan is toegevoegd een passage waarin kort is uitgelegd hoe met 
de door derden aangedragen locatiesuggesties is omgegaan. 



Mijn bijdrage moet vandaag naar Defensie worden gestuurd. lk kan mij voorstellen dat ik ook hem twee 
versies stuur zodat er enige keus is die aansluit bij de te kiezen toonzetting van de brief. 

Graag uw commentaar om de bijdrage te kunnen afronden. 

Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te me Iden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner 1n which you use it and for 
damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages. 
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I BS/AL/DCO 

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP -------Verzonclen: woe n s d a g 4 december 2019 16:20 
Aan: 
CC: ····-DMO/PROJN/STGP; EMSD, CLSK/PLV C-

LSK/00/C41SR/SAIR C2; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan/AfdluOptr 
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Dank je Ik heb net even geprobeerd die afdellng te bellen, maar ze nemen nog niet op. Ik probeer 
het later nog een keer en anders morgen. 

Welke dagen volgende week heb jij ruimte in je agenda? 

Met vnendell)ke oroet, 

Dlrectfe Projecten 
Defensle Materfeel Organlsatie 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van: 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 16:13 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; DMO/PROJN/STGP; 

EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Ja, graag 
Heb je mee gekregen dat er nlet meer werkt? Bljgaand mljn mall aan voor contactpersoon KNMI ---
Van: mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 16:10 
Aan: ri jksoverheid.nl>; ---- @mindef.nl: mindef.nl; 

mindef.nl 
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

ik heb met en met afgesproken dat ik het contact met het KNMI aan ga. Ik denk dat het 
goed is als jij mee gaat. Mee eens? 

Met vnendellJke groet, 

Dlrectle Projecten 



Defensle Materleel Organlsatle 
Mlnisterle van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van: rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:01 
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; Ing., 

....._ ______ ..... 
DMO/PROJN/PROJN DIP mlndef.nl>; 

mindef.nl>; EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr mindef.nl> 
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactle 'Brief aan het KNMI' 

All,, hoe langer lk erover nadenk hoe minder onreallstlsch deze optle lijlct. 
Stel dat KNMI mee gaat ln deze constructle. Wlj bouwen dan een toren met weerradar ergens op een defensle locatie 
ergens ln het zuldelijk deel van NL of welllcht zelfs op de oude vrljkomende toren In Nleuw Mllllgen? Procedure en 
bouw Herwljnen kan dan gewoon nu van start. Het kost allemaal extra geld maar als dat blnnen de perken blljft en 
acceptabel Is en we halen hlermee de kou ult de lucht In Herwijnen en krtjgen lnstemmlng EK dan Is dit de moelte van 
het serieus bespreekbaar krijgen blj KNMI waard. Oat kan nlet telefonlsch maar moet m.I. In een gesprek aan tafel. 
Spoedlg. 
Groeten 

Van: @mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 13:57 
Aan: mindef.nl; mindef.nl; 

-~~----

....._ _____ _ rijksoverheid.nl>; 
mindef.nl 

Onderwerp: FW: EK Debat Herwijnen, vervolgactle 'Brief aan het KNMI' 

Tekst van de motie uit het conceptverslag van 3 december gevist: 

Door de /eden en wordt de volgende motie voorgesteld: 
De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, 
constaterende dat de voorgenomen plaatsing van de militaire SMART-L-radar In Herwijnen op de huidige 
Jocatie tot grote beroering en onrust heeft geleid in de /oka/e gemeenschap van Herwijnen; 
constaterende dat a/le partijen in de gemeenteraad van de gemeente West-Betuwe unaniem tegen het 
verlenen van de voor deze radar verelste omgev/ngsvergunning hebben gestemd; 
overwegende dat er met de voorgenomen defensieradar cumulatie-effecten kunnen optreden met de 
alaanwezige KNMI-radar die additionele schadelijke gezondheidseffecten met zich mee kunnen brengen; 
verzoekt de regerlng om de moge/ijkheden te onderzoeken om tot een radarrull te komen waarbij de 
thans bestaande KNMI-radar in Herwijnen wordt verplaatst naar de Defensielocatle in Nleuw-Milligen en 
de voorgenomen SMART-L-radar wordt geplaatst in de huidige KNMl-radarlocatle in Herwijnen, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 
Zij krijgt letter P (31936). 

Met vriendelijke greet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
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Van: DMO/PROJN/STGP 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 08:32 
Aan: tno.nl> 
CC: MA, BS/AL/HOB -·----
DIP 

Beste mensen, 

Zojuist met- gesproken. Hij probeert deze week in contact te komen met de KNMI en betrekt daar~-
- bij. Het doel is om (In de geest van de motie) te verkennen of er 

mogelijkheden zijn de KNMI radar te verplaatsen, zodat In Herwljnen alleen de mllitaire radar komt te staan. 

Opties zijn Nieuw Milligen of een ander militairterrein, waarbij landelijke radardekking van de KNMI het belangrijkst is. 
lk heb begrepen dat de andere KNMl-radar in Den Helder staat, waardoor het "KNMl-zoekgebied" wellicht anders ligt. 
lndien er mogelijkheden zijn, dan zijn vervolgvragen: is de KNMI bereld hieraan mee te werken en wat zijn 
consequentles in tljd en geld. 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 3 dee. 2019 om 16:11 heeft 

Dames, Heren, 

tno.nl> het volgende geschreven: 

lk heb contact opgenomen met een collega van het KNMI. Berichten aan het KNMI dienen gericht te 
worden aan: 

Directie van het KNMI 
Ter attentie van 
Postbus 201 
3730 AE De Bllt 

Geen commentaar hebbend en met de vriendelijke groet, 

TNO Den Haag 

Tlis message may contain Information that Is not Intended for you. tt you lll8 not the adctessee or if this message was sent to you 
by mistake, you are 19quested to lnfonn the sender and delete the message. TNO accepts no Dablllty for the content of this e-mail, 
for the manner In which you use It and for damage of arry kind resulting from the risks Inherent to the electronlc transmission of 
messages. 
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Dit bericht lean infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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Doc 331 

! BS/AL/DCO 

Van: ------- BS/AL/DS/OAOG 
Verzonclen: woensdag 4 december 2019 12:35 

Aan: 
CC: ~~~~;;;;~~D~M~O~/P;R~OfJN~/;ST~G~P;~~?~~~~~lll Ing., DMO/PROJ~PROJN DIP; BS/Al/OS/Dir. 

Plan./ AfdluOptr; 
______ .... BS/A~L//iB35s;GG~; iiiiiiiiiimrrWijkskSOovwerheid.nl; -====fr! rijlcsoverheid.nl; @minezk.nl; @minezk.nl; 
I @minbzk.nl; _.:..!:::---:= MA, 

BS/AL/HOB; - · BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Beste 

Helaas hebben we elkaar nog niet ontmoet, ik zit pas sinds 1,5 week in dit langlopende project. Toch een 
reactie als kersverse inval-dossierbehandelaar van de DGB. 

Dank voor je suggestie. De polit ieke realiteit zoals ik die deze week ervoer, tS';a""';l'll'"-----------, 

Is e Stas gerechtig e RCR in te zetten, of nlet. Oat is e hamvraag. En a s je e toegezegae 
rapporten serieus neemt (cumulatleve stralingseffecten en alternatieve-locatie onderzoek), wacht dan met 
de behandeling in EK tot die rapporten er zijn. Oat is niet gebeurd. 

De Eerste Kamer stoeit niet alleen met t iming maar ook overduidelijk met zijn rolneming. De TK overigens 
ook, gezien het gegeven dat nog steeds onduidelijk is, zelfs voor de griffiers, of de TK nu groen licht heeft 
gegeven voor de RCR of niet. 

Mocht de Stas zich gesteund voelen door een vragenuurtje aan de experts, dan komt de optie vast op 
tafel. Collega heeft frequent contact met haar een zou het kunnen polsen. 

Ik zou op d!t moment zeggen, we moeten de beloofde stukken deze week aandragen zoals toegezegd. 
Dinsdag zien we verder. En aangezlen de rapporten dan nog niet uit zijn, is de kans erg groot dat de EK 
opnieuw een beslissing uitstelt. Zoals de voorzitter EK in zijn laatste opmerking ook suggereerde. Het 
aanbod om TNO de politici verheldering over wetenschappelijk vraagstukken te bieden, kan dan een optie 
zijn. 

From: ---Sent: woensdag 4 december 2019 11:52 
To: DMO/PROJN/STGP ; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; '"'""=======::;;;:::;:;:::: -----
BSc, BS/AL/BSG ; ., BS/AL/DS/DAOG; rijlcsoverheid.nl; 

@minezk.nl; s@minezk.nl; @minbzk.nl; 

'"'""====---- MA, BS/ AL/HOB 

subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 



Dames, Heren, 

Misschien een wild idee: zou het een idee zijn als~ ....... ------~-------~-------. 

Vriendelljke groet, 

-TNO Den Haag 

From: liiiiiil 
Sent: Wednesday, December 4, 2019 9:36 AM 
To: @mindef.nl' ---mindef.nl>; mindef.nl; 
L---.:.--1-m=i-.nd .... e,_f ...... n....,I: @mindef.nl; @mindef.nl; 

Mijne Dames en Heren, 

@minezk.nl: 
mindef.nl 

mlndef.nl; 
rijksoverheid.nl: 

@minbzk.nl: 

Neem mij niet kwalijk, maar is het nlet relevant dat voordat men dlt bezoek aflegt, men eerst bekijkt hoeveel de 
weerradar btjdraagt aan de strallngsbelasting te Herwijnen? (Waarschijnlijk antwoord: nee, dit is immers beloofd aan de 
1ste kamer.) Een 2de punt is dat dit bezoek 'vragen naar de bekende we~ is. Het KNMI heeft niet voor niets de locatie 
Herwijnen gekozen, is dolblij met locatie Herwijnen, en wil daar niet weg. Laten we het over de kapitaalvemietiglng die 
een dergelijke operatie behelst maar niet hebben. 

Een geheel ander punt is het volgende: als de radar in starende mode wordt toegepast (de antenne staat stil) is het 
systeem niet beschikbaar als 'volume search radar', wat nodig is voor het beveiligen van het luchtruim boven 
Nederland. Er zijn wel mixed modi gedefinieerd door de radarfabrikant, waarbij de antenne toch ronddraait en In een 
specifieke hoeksector wat verder kan waarnemen. Ditter lnformatie. 

Met de vriendelijke groet, 

-TNO Den Haag 
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I BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 08:18 
Aan: 
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Hoi -

Ik heb me vergist! Het gaat om locatie ruilen met AOCS NM. Stop de motoren maar. 

Groet, 

-
Van: -----
Verzonden: woensdag 4 december 2019 07:22 
Aan: __ _. 

Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Oke. Dan start ik vandaag de motoren. © 

Verzonden van mijn Androld-telefoon via TouchDown (www.symantec.com) 

--Original Message---
From: mindef.nl mlndef.nl] 
Received: woensdag, 04 dee. 2019, 6:05 
To: tno.nl]; ---- tno.nl] 
Subject: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Beste 

Ile wil dat deukje graag op papier hebben en de gevolgen analyseren. 

Groet, 

-
Van: tno.nl> 
Datum: dinsdag 3 december 2019 om 20:59:06 
Aan: ' tno.nl>, ' EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2" rnindef.nl> 
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan bet KNMI' 

Beste 
lk.mls even de reden van dit verzoek. Het wisselen van positie zal vrijwel niet uitmaken op her plaatje van de SMART. 
Alleen zal het deukje in bereik van de SMART L door de KNMI toren In westelijke richting komt te llggen. 
In de huidige situatie ligt het deukje over de oostgrens. 



Maar ik wil het best opstarten. 
Groeten, 

Verzonden van mijn Android-telefoon via TouchDown (www.svmantec.com) 

- -Original Message---
From: mindef.nl mindef.nl] 
Received: dinsdag, 03 dee. 2019, 19:50 
To: tno.nl]; -----
Subject: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

tno.nl] 

Zouden jullie een PERSEUS berekening willen maken mer daarin de KNMI radar in het wcsten en de SMART
L in bet oosten? 

Bedankt! 

Groct, 
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J I BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: donderdag S december 2019 07:16 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; ---------BS/ A L/D S /Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

t.i. 

FW: kans met KNMI (?) 

Opvolgen 
Voltooid 

Van: MA, BS/ AL/HOB 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 20:52 
Aan: DMO/PROJN/STGP; 
CC: BS/AL/DS/DAOG ;·..::::=======--rijksoverheid.nl 
Onderwerp: FW: kans met KNMI (?) 
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EMSD, 

Mijn aanvankelijke scepcis maakt ook langzaam maar zeker plaats voor een positief gevoel bij de out of 
the box gedachte. Ik hoor graag de eerste reactie na jullie bezoek aan het KNMI 

From I AL/DS/DAOG 
Sent: woensdag 4 december 2019 14:22 
To: MA, BS/AL/HOB 

---~~ 
mindef.nl> 

Subject: kans met KNMI (?) 

Goed om te zlen dat een open bilk behoudt. Als we hlermee tljd kunnen wlnnen als we In eeen lang 
omen, is serieus met KNMI onderhandelen een mogelijke escape. 

Anderzijds, wanneer ik TNO in hun cumulatieve stralingseffecten onderzoek concludeert dat in alle 
gevallen onder de normen blijven, zou het pure kapitaalvemietiging zijn . 

Your thoughts? Moeten we meer tijd nemen met KNMI voor serieuze onderhandelingen en dat dan ook 
naar de EK aankondigen? Of juist 'in stilte' onderzoek doen? 

Mvg 

From: rijksoverheid.nl> 
Sent: woensdag 4 december 201914:12 
To: ., BS/AL/DS/OAOG ~> 
Subject: FW: EK Debat Herwijnen, vervolgactle 'Brief aan het KNMI' 

zie hleronder mljn reactle mbt de creatJeve KNMI rull. Ik weet nlet welke correspondentle er nu met KNMI 
wordt gevoerd maar we moeten oppassen voor een eentweetje met hen om deze motle te weerleggen. Het Is best 
een re~le creatleve optle die serleus besproken moet worden met KNMI. 
Groet 



Van:•••••• 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:01 
Aan @min def .nl' mindef.nl>; mindef.nl; 

L-----~ ............................ ~--- mlndef.nl; 

-----mindef.nl 
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactle 'Brief aan het KNMI' 

All,, hoe langer lk erover nadenk hoe minder onreallstlsch daze optie lljkt. 
Stal dat KNMI mee gaat in deze constructie. Wij bouwen dan een toren met weerradar ergens op een defensie locatia 
ergens in het zuidelljk deel van NL of wellicht zelfs op de oude vrijkomende toren In Nleuw Milligen? Procedure en 
bouw Herwijnen kan dan gewoon nu van start. Het kost allemaal extra geld maar als dat blnnen de perken blljft en 
acceptabel Is en we halen hlermee de kou ult de lucht In Herwijnen en krijgen lnstemmlng EK dan Is dit de moeite van 
het serleus bespreekbaar krljgan blj KNMI waard. Oat kan nlet telefonisch maar moet m .I. in een gesprek aan tafel. 
Spoedig. 
Groeten 

reeds beoordeeld 329 



c 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Begrijp lk, 

I BS/AL/DCO 

donderdag 5 december 2019 15:30 

•••••• EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
RE: het meest kansrijke gebied met alternatieven 
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Management of expectations: We hebben PERSEUS analyse gedaan van representatieve locaties in het 
gebied. De conclusie is dat deze locaties operationeel acceptabel zijn. Het kan evenwel zo zijn dat we 
toevallig stuiten op een perceel ergens anders in het gebied waarvandaan de dekking toch weer 
ergens last van heeft en daarom operationeel alsnog niet acceptabel is. We hebben immers niet het 
hele gebied (lees: significant meer locaties) bemeten met PERSEUS. Ik acht die kans klein, maar ik 
kan het vooralsnog niet volledig uitsluiten. 

Greet, 

-
Van: -------
Verzonden: donderdag 5 december 2019 09:44 

------- EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: het meest kansrijke gebled met alternatieven 

27 en 31 zljn gebledjes die tevoorschljn kwamen nadat we de grens van 500 m rond wonlngen hadden lngekort 
naar 400 m. Toen hadden we de stlppen al gezet op 35, 38 en 41 ... Alleen die drle zljn operatloneel beoordeeld. 
Echter, de ultkomst daarvan was dater nauwelljks verschll was tussen deze drle (m.u.v. 41 waar de watertoren 
van Meerkerk wet dlchtblj staat) . 

Mljn conclusle Is dat het hele gebled tussen Nleuwpoort en Meerkerk operatloneel acceptabel moet zljn. Voor een 
eventueel alternatlef moet je daar zljn, met als "exteme" voorwaarde dat je llefst rulm meer dan 400 meter van 
wonlngen vandaan blljft. Oat tast de redenatle van de stas nlet aan, want praktlsch blljf je kljken naar de 
gebleden bulten zones. Door het echter zo te formuleren, zet je Jezelf ook nlet heel erg vast op exacte plek. 

Krljgen we de opdracht om In deze gemeente Molenlanden een nader onderzoek te doen, dan heb je rulmte om 
met de gemeente lets beter te kljken. (locatle 41, Meerkerk, llgt net in Utrecht, In de gemeente Vljfherenlanden). 

Conclusie: we moeten nlet ons hele vocabulalre omgoolen, maar In de conclusle kan wel een meer algemene 
rlchtlng worden aangegeven • 

• 
Van: mindef .nl mlndef.nl> 
Verzonden: donderdag 5 december 2019 09:21 
Aan: riiksoverhe1d.nl>; ---------

rllksoverheid.nl> 
CC: mindef .nl 
Onderwerp: RE: het meest kansrijke gebled met alternatieven 

Hoi . 

Ik zie daarin vooralsnog geen operationele (dekkings-)beperkingen die een perceel operationeel 
onacceptabel zou maken. lk ben wel benieuwd hoe we 27 en 31 hebben beoordeeld (operationeel of 



RVB), ik kan dat even niet achterhalen in de documentatie die ik heb. Of loopt de boogde strook daar 
noord van? 

Ik vraag me wel af waarom je de hele strook zou nemen als uitkomst, als grote delen volgens de 
"trechtermethode" al afvallen. Ondergraven we dan niet de trechteruitleg van de stas? 

Groet, 

-
Van: rijksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 5 december 2019 08:32 
Aan: rijksoverheid.nl>; ------ EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl> 
Onderwerp: het meest kansrijke gebied met alternatieven 

en -

Onze collega heeft een nleuwe set van kaarten gemaakt met de ovargebleven zoekgebladen. Bljgaand 
een kaart waarop de belangrljkste blj elkaar staan: Nleuwpoort (38), Goudrlaan (35) en Meerkerk (41). Zeals je 
zlet llgt Meerkerk (als enlge In de provlncle Utrecht) behoorlljk geTsoleerd In de polder. Nleuwpoort acht lk de 
meest aantrekkelljke omdat er een doorgaande weg doorheen llgt. 
Mlj n voorkeur heeft het wanneer we daze hele strook (van 38 naar 41) aanmerken als het gebled waar het (11ls 
enlge gabled} zou kunnan. Toch zla j a ook op deze kaart dat In hat hale gabled wonlngen nergens ver weg zljn. En 
hat zljn allamaal veenpolders waar ja ja bouwwark In kwljt zal moatan . 

• 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprak.elijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico1s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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l I BS/ALJDCO 

Van: 
Verzonden: donderdag 5 december 2019 08:50 
Aan: BS/AL/OS/DAOG 
CC: 

~~~~~---
EMSD, BS/AlJDS/Dir. Plan./AfdluOptr; 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

Onderwerp: RE: Locateonderzoek 

Dank, -

Greet, 

Andere 

Van: 
Verzonden: donderdag 5 december 2019 08:24 
Aan: -----------------------8 S / AL/DS/DAOG 
CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 
Onderwerp: RE: Locateonderzoek 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

Hol we mallen elnd van de mlddag een concept naar jullle toe en als je dan voor vrljdagmorgen 10.00 uur 
zou wl en reageren dan verwerken we dat nog zodat we elnd van de dag een concept klaar hebben voor de stas. 
Ik app je dlt ook nog even. 
@ , we mallen dat dan naar jou voor doorzendlng naar haar. Oke? 
Greet 

Van: mlndef.nl mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 18:55 

Aan: ri jksoverhe1d.nl>; 
rijksoverheid.nl> 

m1ndef.nl 
Onderwerp: Locateonderzoek 

Goedenavond• en -

______ ___, 

en ik willen zoals aangegeven graag nog even meelezen met bet rapport van het locatieondcrzock. Als 
dat beschikbaar is, kunnen jullie het dan mailcn en mij even waarschuwen via WhatsApp of SMS 
.__ __ _ ? Ile vemeem dan ook graag de deadline voor onze reacties . 

Fijne avond (en succcs als jullie nog aan de bak mocten!), 

-
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is tocgezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
vcrwijdcren. De Staat aanvaardt gcen aansprakelijkheid voor schadc, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbondcn aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not int.ended for you. If you arc not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Beste-en•• 

Mljn reactie bij de vraag van- Laat mlj svp weten of de vraag door mij naar wens beantwoord is. 

Grt -
-

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T+31···· M----· E !ru?JJ! 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the To: 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 
electronic transmission of messages. 

Cc: 
mindef.nl; -; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; minde~·;nl,;· i,iii~ii;.;; 

mindef.nl; minezk.nl; mindef.nl;•••••I 
• ; mindef.nl; mlndef.nl; mlndef.nl 
Subject: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties 

- heeft een week geleden onderstaand bencht gestuurd. Me dunkt dat de formele lnstemm1ng van 

de TK (en de evt. voorwaarden daarbiJ) ergens te vinden moet z1jn. 

Gr, 
M 

Aan: 

minezk.nl; I minezk.nl:•••••• ~~~~~~~~~~~miinde~fi.nil;~::~~~~m~inidieif.nil: 
• rijksoverheid.nl>; riiksoverheid.nl>;······ 
- ILT !LeoT.ol>; ) - ILT __ l@jlent.nl>;····· 

minbzk.nl> 
CC: mindef.nl 
Onderwerp: RE: OVerleg Herwljnen (incl. lunch) 

Beste allen, 

[Paginanummer] 



lk ontvlng via mjjn directeur bericht dat de TK- ingestemd met de RCR. Wisten jullie dat ook al? lk- het zo 
snel niet tegengekomen In alle mails van de afgelopen weken die lk nog moet doornemen. 
Mochten jullie het al weten dan kunnen jullie deze mail als niet verzonden beschouwen. 

Hartelijke groeten, 

Van: mindef .nl mindef .nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:54 
Aan: mindef.nl; tno.nl 
CC: tno.nl: mindef.nl: mindef.nl: mindef.nl: 

mindef.nl; ri jksoverheid.nl>; minezk.nl:•••••I 
• rijksoverheid.nl>; mindef.nl; 

ri jksoverheid.nl>; mindef.nl: mindef .nl 
Onderwerp: RE: toezeggingen STAS naar EK en daarult voortvloeiende acties 

Dank voor je commentaar. 

My take: 

Ad toezegging 2 en 3: dit is politieke taal. De leken-dlscussies over piek-vermogen van milliseconden, gemiddelde 
waarden en 'gelijktijdge piekbelasting' zijn ondergeschikt aan de hamvraag of er geyaar yoor de gezondhejd 
ontstaat. Of we binnen de normen blijven. Daar zal het TNO-rapport (niet het alternatieve-locatie onderzoek) 
inderdaad uitsluitsel over geven. Daarbij worden alle opties van combinaties van de werking van scheepvaartradars, 
KN Ml-radar en de toekomstige MLR in Herwijnen meegenomen. Als men de conclusies leest in dat langverwachte 
eindrapport, zijn de subvragen, zoals hoe groot het piekvermogen en gemiddelde waarden zijn, niet meer relevant 
en overstijgend beantwoord. 

- graag je bevestiging. 

lk denk de vraag als volgt te begrijpen: "wanneer aan ICNIRP voldaan wordt, dan Is het toch niet relevant hoe hoog 
de samengestelde blootstelling is en ook niet wat de waarde van piekblootstelling (per bron) is? 

Ja, dit klopt. 
Als voldaan wordt aan de ICNIRP-richtlijn dan is het volgens de huidige (wetenschappelijke) inzichten de gezondheid 
in voldoende mate beschermd. Dus 12% van de limiet is net zo goed als 67% of 99%. 

Ad 6: ook ik als leek verbaas me over het gegeven dat onduidelijk is of de TK nu ingestemd heeft of niet. lk begreep 
dat we de TK wel de twee (TNO straling en alt loc odz) rapporten ter info gaan sturen. 

Jouw advies nog graag, hoe we 'medio dee' belde rapporten en de bundel van het inspraakpunt moeten aanbieden 
aan die gremia. 

Ad 8: klopt, die pak ik mee schreef ik, dus die toezegging hoort dus rood te zijn. Net als 9. 

From: AL/BSG 
Sent: woensdag 4 december 201914:24 

[Paginanummer] 



To: Al/DS/DAOG mindef.nl>; 
rHksoverheid.nl; 

rijksoverheid.nl: 
Al/HOB 

DMO/PROJN/STGP 
BS/ Al/HDB/Belmdwrs 
mlndef.nl> 

!ia;;;;;;i~~il!5!!tno.nl: lmlndef.nl>;•••I 
miodef.nl>; EMSD, 

mindef.nl>; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs 
mlndef.nl>; rliksoverheid.nl>; {LO), Ors. EMSD, 

Cc: 

BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 

BS/ Al/BSG/Mobpool min def .nl> 
subject: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties 

Dank voor het overzlcht,- en- Paar punten: 

lk neem aan dat toezegging 2 en 3 ook nog wel landen in het locatieonderzoek. Klopt dat? 
Oaarnaast luistert toezegging 6 nogal nauw. Volgens mij heeft de stas niet toegezegd dat ze zich 
verantwoord rn beide Kamers. Oat staat ook niet in de overgenomen motie van Voordewind. Volgens mij 
heeft ze toegezegd die motie uit te voeren en die gaat over informeren. Kan de motietekst er nog even bij 
gepakt warden, want in de EK werd ook gesuggereerd (door 066) dater nog een debat in de TK zou volgen, 
maar dat is niet zo afgesproken. 
lk dacht dat we het eerste gedeelte van toezegging 8 (chronologie van het betrekken van belanghebbenden) 
ook deze week in de brief mee zouden nemen. Die tekst is echter niet rood. 

Alvast bedankt voor jullie werk. Hopelijk lukt het om dlnsdag tot een positleve stemming te komen. 

Groeten, 

Van: AL/OS/DAOG 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:07 
Aan: 
DMO/PROJN/STGP 
BS/ Al/H DB/Belmdwrs 
CC: 

minezk.nl>; rijksoverheid.nl: 

mindef.nl>; Al/HOB 
minezk.nl>; mlnbzk.nl: 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

BS/ Al/OS/Dir. Plan./ AfdLuOptr 

mindef.nl>;······ 
rlllcsoverheid.nl> 

Onderwerp: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende actles 

Beste Herwijnen-collega's, 

mindef.nl>; -

Ooze 'EK-reisleider' heeft onderstaand overzlchtje van 10 toezeggingen gemaakt (dankjel) Gister einde 
ochtend bespraken we grofweg wie wat doet. Nu aan mij de taak om het huiswerk bij elkaar te brengen en ulterlijk 
donderdagmiddag voor te leggen aan Cmdr Volgens mij gaat het om de rood gemerkte toezegglngen die 
deze week afhandellng verdlenen. 

Feit is dat ik nog lang nlet iedereen in dit project ontmoet heb en we nu behoorlijke politieke tijdsdruk ervaren. Toch 
zullen we er deze week samen uit moeten komen. 

[Paglnanummer] 



Het toezeggingenoverzicht: 

1. STAS zegt toe dat er een reactienota komt waarin de ingekomen vragen individueel warden beantwoord. 

JW nader: bij nalezen van transcripten: Stas gaf aan 'zo snel mogelljk', 'wellicht volgende week'. Streven blijft 
vriidagmiddag op de site plaatsen alle binnengekomen vragen te plaatsen, waarvoor de steller toestemming heeft 
gegeven om dat geanonimiseerd te doen. We spraken gister af dat de 'eenvoudigere vragen' waar de belde 
rapporten (TNO cumulatieve stralingseffecten en alternatieve-locatle onderzoek) niet op terug komen, zo mogelijk 
ook beantwoord dienen te warden. 

Het gaat hier dus niet om een reactienota, maar om een actie: plaatsen op de website. lk sta In conctact met de 
website redactie. 

Actie wordt nu ondernomen door {iom - Met hem heb ik net zekergesteld dat hij alle 
ingekomen berichten heeft gezien (t/m de laatste van 21 nov). lk ontvang binnenkort het conceptoverzicht. 

2. STAS zegt toe dater duidelljkheid wordt geboden over de gemiddelde waarde en de cumulatieve belasting. 
(volgens mij al beantwoord in de tweede termijn) 

3. STAS zegt toe om ook antwoord te geven op de gelijktijdige piekbelastlng van de radars. (volgens mlj al 
beantwoord in de tweede termijn) 

4. STAS zegt om ook in de het voorontwerp inloopavonden te organiseren en de reacties in het voorontwerp 
mee te nemen. 

5. STAS zegt toe om bl) het aanbieden van de onderzoeken ook aan te geven hoe wordt omgegaan met de 
inspraak van de bewoners (medio december) 

Die uitleg zal dan komen de aanbiedingsbrief bij de twee rapporten en de inspraak-reactiebundel. Wle levert dit 
aaodeel "de jnsoraak yan de bewoners" 007 

6. STAS zegt toe om zich te houden aan de motie Voordewind en voordat er een schop de grond ingaat zich in 
belde Kamers te verantwoorden. 

7 STAS zegt toe in een brief het trechteren binnen het onderzoek naar de locat1ekeuze toe te lichten 

Opzet ontvangen van• (waarvoor dank), ik ga die inbedden in een concept brief. 

8. STAS zegt toe om ln dezelfde brief ook aan te geven wanneer de criteria online zljn gezet ( 24/10) en 
wanneer het zoekgebied onllne is gezet (8/11 initieel, 18/11 bijgesteld), hierb1j worden tevens de 
voorgestelde alternatieve locatie kwalitatief gewaardeerd. 

Doe ik in diezelfde brief. 

9. STAS zegt toe de Kamer te informeren over de vergelijking van de dekkingskaart Wier versus Herwijnen. 

Cmdre zorgt voor een nog mooiere kaart dan die in het TNO rapport van 2012 al aan de EK is 
aangeboden. Die creatie verwerk in de brief. 

10. STAS zegt toe om de mogelijkheden vooreen ruil met het KNMI (buienradar) te onderzoeken. 

lk zie dat pogingen ondernomen worden om formeel antwoord te krijgen van het KNMI. Wanneer dat 
donderdagmiddag binnen is, kan het nog mee in de brief. 

Als ik lets als kerverse inval-DGB-dossierhouder over het hoofd zie, sta ik open voor jullie inzlchten en coaching. 
Graag meedenken hoe we de langere termljn toezeggingen ook waar maken. 
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From:········ <11•••1!!'.m!!Jin[l!e~zk:k.filnl> 
Sent: woensdag 4 december 2019 12:16 
To: DMO/PROJN/STGP 

mlndef.nl>; 
rijksoverheid.nl; 

mindef.nl>; 
EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 

mindef.nl>; 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

AL/DS/DAOG ~mindef.nl>; 
mindef.nl>; AL/BSG 

mindef.nl>;••I rijksoverheid.nl 

AL/HOB 
mlndef.nl>; 

•••• ••I <1••••1nml!Jinrue~z~k.Jllnl>; mlnbzk.nl: tno.nl: 
••••tno.nl 
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Dag allen, 

Op de site van de Eerste Kamer staat nu o.a. het volgende: 

Maandagavond kwamen de Eerste Kamerleden en de staatssecretaris in eerste termljn aan het woord. 
Dinsdagochtend werd het debat vervolgd en diende senator De Vries (Fractie-Otten) een motie in waarin de 
regering wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een radar-ruil te komen. De Kamer stemt dinsdag 
10 december over deze motie en, onder voorbehoud van door de staatssecretaris toegezegde stukken, ook over de 
vraag of de Eerste Kamer kan instemmen met de toepassing van de Rljkscoordlnatleregellng. (onderstreplng van mij 
BS). 

Is duldelijk welke stukken dit zijn? En wle is verantwoordelijk voor coordinatie van de tijdlge toezendlng van deze 
stukken aan de EK? 

Vriendelijke groeten, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwljderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheld voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronlsch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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....... a.SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

-Verzonden: 
Aan: 

............... AL/HOB 
vrijdag 6 december 2019 11:05 

BS/ Al/HDB/Belmdwrs; 
.Al/DS/DAOG; 
.AL/BSG; 

tno.nl; 
DMO/PROJN/STGP; 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 
EMSD, BS/Al/OS/Dir. 

Plan/ AfdluOptr; EMSD, BS/ Al/H DB/Belmdwrs; 
• (LO), Ors. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool 

Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK 

• ik stuur je straks de versie om te kljken of de abstractere beschrijving die ik maak jou niet In de 
wielen r ijdt 

From:······ 
Sent: vrljdag 6 december 2019 11:00 
To: 

tno.nl; 
AL/BSG; 

BS/ AL/HDB/Belmdwrs ; 
AL/DS/DAOG ; 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ; 
EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 

(LO), Ors. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool 
Subject: RE: morgen nog even korte reactleronde (?) vwb brief STAS naar EK 

Beste mensen, 

AL/HOB ; 
DMO/PROJN/STGP; 

tno.nl; 

EMSD, 85/AL/HDB/Belmdwrs; 

We hebben als aanzet voor het onderdeel beschrljvlng onderzoeksopzet een vrlj ultvoerlge ulteenzetting gemaakt 
van het onderzoek zoals we dat hebben gedaan. We hebben er ook een iets kortere versle bljgevoegd. Hier zaten 
echter geen plaatjes blj. Ik heb gemerkt dat er helemaal nlets van die aanzet ls overgebleven omdat men voor 
een ander soort brief heeft gekozen. Oat levert het gevaar op dat er llcht gaat ontstaan tussen wat we de Kamer 
nu schrljven en wat we feltelljk al hebben ultgevoerd. Het rislco ontstaat dus dat we na de brief het onderzoek 
moeten aanpassen omdat de werkelljkheld nu eenmaal In een Kamerbrief staat. 

Maar dat Is de keus van Oefensle zelf geweest. Wat lk zeker zou wlllen afraden Is om nu de brief weer te gaan 
opdlkken met ultgebrelde beschrijvlngen van onderdelen van het onderzoek en dan ook de plaatjes eraan toe te 
gaan voegen. Natuurlljk wll de Kamer dat allemaal graag zlen, maar dan zou lk voorstellen gewoon het onderzoek 
toe te sturen met een brief erblj waarln de keuze van de staatssecretarls Is verwoord. Oat zal nlet meer v66r 
dlnsdag gereed kunnen zljn zodat de stemming over het toestaan van de RCR zal worden ultgesteld. 

Ik kan me echter sowleso nlet goed voorstellen dat er geen ultstel van de stemming gaat komen. Men zal toch de 
ultkomsten van het onderzoek wlllen weten voordat men verder gaat. 

Groet,. 

Van: nl> 
Verzonden: vrljdag 6 december 2019 10:37 

Aan: mindef.nl' - mindef.nl>; mindef.n!;l:lllllitn~o~.nil:••••I 
mlnbzk.nl>; mindef.nl; I 

1=====~r~Hks:o~ve~r;h~e~id~.nil~>; mlndef.nl; 1 rijksoverheid.nl>; ! 
~ mindef.nl; mlndef.nl; 
<11••••1Jr!:ijij~kso~v~edrh~e~idLJ.nn!I>; mindef.nl 
Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactleronde (?) vwb brief STAS naar EK 



Dag allen, 

Ook lk vlnd de beschrljvlng van de eerste stap om het zoekgebled te deflnliren, te beparkt. Julst hlarovar ward 
door de EK expllclet om een toellchtlng gevraagd. 
De lezer kan welllcht beter worden meegenomen door op p. 2 van de brief een lllustratle In te voegen van de twee 
criteria die worden genoemd. Oat kan door de twee kaartjes 5 en 7 ult het locatleonderzoek In te voegen, en 
vervolgens het deflnltleve zoekgebled (kaartje 8) als resulterend overlap gebled. Daarmee wordt lnzlchtelljk dat 
het zoekgebled geen doelredenerlng Is geweest maar hat resultaat van zorgvuldlge berekenlngen als ultwerklng 
van de twee criteria. 

Vrlendelljke groet, 

Allen, 

Bijgevoegd enkele redactionele comments in track changes. De beschrijving van de opzet van het 
onderzoek naar alternatieve locaties en de stappen die daarin worden gezet, vind ik nog niet helemaal 
navolgbaar. 
Moet ook niet van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om nog iets te melden over het onderzoek 
naar gezonheid, bijv. dater meting zijn verricht, er contacten zijn gelegd met andere 
instituten/wetenschappers, etc.? 

Grt 

From: AL/HOB 
Sent: vrijdag 6 december 2019 10:10 
To: - tno.nl>; minbzk.nl>>;;======~~f:.!ll 

DMO/PROJN/STGPI mindef.nl>; 

mindef .nl>; 
BS/ AL/HDB/Belmdwrs 

tno.nl>; 

riiksoverheid.nl>; 
nl; 

mindef.nl>; 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

AL/BSG 
riiksoyerheid.nl>; 

mindef.nl>; 

~====m=in:die~f.filnl>; 
EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr ,~==~miinidieif.n~I>~>;:::: EMSO, BS/AL/HDB/Belmdwrs 

mindef.nl>; I rijk.soverheid.nl>;••••• (LD), Ors. EMSD, 
BS/ AL/BSG/Mobpool mindef.nl> 
Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK 

• kun je mij dat uitleggen ... want ik heb steeds gehoord dat jullle twee gebieden hebben vastgesteld, 
over elkaar hebben gelegd en daar 1 zoekgebied uit hebben gehaald 

From: - tno.nl> 
Sent: vrljdag 6 december 2019 10:08 

:io:~~~~~~~~ ~~m~in~b~zk;·;"li>i; ~~~~~~~~~~Ail~/~H~D=B~~~~~~~m:in:d!eif."1Jnl>; AL/OS/DAOG • mlndef.nl>; OMO/PROJN/STGP 
mindef.nl>; • rijlcsoverheid.nl>; 
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Heren, neem mij niet kwalijk dat ik jullie andermaal (en mogelijk overbodlg) lastig val, doe het toch maar, voor de 
zekerheid. 

Bij de vaststelling van het zoekgebied is nlet gekeken naar: 

Een maxima le radardekklng I een zo groot mogelijk detectlegebled op 1000 voet boven de rest van Nederland. 

Vriendelijk groet, 

-
From: mjpbzk.ol> 
Sent: Friday, December 6, 2019 9:59 AM 

rijksoverheid.nl>; 
riiksoverheid.nl>; 

mindef.nl; 
mindef.nl; 

mlndef.nl: 

tno.nl>;••I - • tno.nl>; 

,===:m~l~nd~e~f~.n~I; mindef.nl; I mindef.nl 

mindef.nl; 
!!!; 

n!; 
mindef.nl; 

riiksoverheid.nl>; 

Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK 

Goedemorgen allen, 

Bljgaand wat suggestles van mljn kant. 

Ik wens- veel plezler blj het verwerken van alle reactles. 

Met vrtendelljke greet, --

Bijgevoegde brief Is de STAS verie 
Good night 
d 

From: AL/DS/DAOG 
Sent: donderdag 5 december 2019 19:25 

mindef.nl> 

To: DMO/PROJN~//~ST~G~P1====~m~in~de~f~.nil>~;======~· rllksoverheld.nl>;I AL/BSG mindef.nl>; 
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----·D!; BS/AL/HDB/Belmclwrs mindef.nl>; AL/HOB 

,======n~I; I Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
minbzk.nl>; 

mindef .nl>; 
mindef.nl>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. 

Plan./ AfdluOptr 
m!ndef .nl>; 

EMSD, BS/A.L/HDB/Belmdwrs 
rilksoyerheid.nl>;····· (LO), Ors. EMSD, 

BS/ AL/BSG/Mobpool mindef .nl> 
Subject: morgen neg even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK 

Beste H-collega's, 

Zojuist heb ik versie 2 van de concept kamerbrief verstuurd. Die gaat na kundige verfraaiing van 
Cmdre vanavond neg in hard copy naar onze Stas. 

Ik probeer morgen (einde ochtend ???) neg even de finale versie lang jullie zenden. Hopelijk is er nag 
even reactietijd voar een snelle check op feitelijke anjuistheden. En om jullie als collega's In de loop te 
houden. Dan weten jullie dit weekend nag water na deze intensieve Herwijnen-week in de postbus 
van de EK is gedeponeerd. 

Dit bericht lean infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is tocgczondcn. wordt u vcrzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

This message may contain Information that Is not intended for you. H you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake, you 
are requested to lnfonn the sender and delete the message. TNO accepts no lablllty for the content of this a-mall, for the manner In which you use 
It and for damage of any kind resulting from the risks Inherent to the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatle bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voar schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan bet elelctronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that ls not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks Inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
nict de geadrcsseerdc bent of dit bcricht abusievelijk aan u is gezonden. 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Ministerie van Defensie 

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Oen Haag 

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

Datum 
Betreft 

9 december 2019 
Toegezegde informatie naar aanleiding van behandellng van het 
Beslult tot toepasslng van de Rijkcoordinatleregeling Herwijnen in de 
Eerste Kamer op 2 en 3 december 2019. 

In deze brief beschrijf ik, op verzoek van de heer Ganzevoort van de Groenlinks
fractie, de onderzoeksopzet van het onderzoek naar altematieve locaties voor de 
zuidelljke SMART-L radar. Het onderzoek bevindt zlch In de afrondende fase en 
het rapport zal u separaat worden aangeboden. Hiernaast lnformeer lk u over de 
publlcatie op de website van vragen van omwonenden en de beantwoording 
daarvan. 

Onderzoeksopzet rapport naar alternatleve radarlocatles 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en 
TNO in de volgende stappen : 

1. Vaststellen zoekgebled; 
2. Locaties binnen zoekgebied toetsen aan uitsluitingscriterla; 

3. Overgebleven locaties doorrekenen en daarblj selecteren van potentl~le 
vestigingslocaties; 

4. Beoordellng potentl~le vestiglngslocatles. 

In de tabel hleronder ga ik kort in op de verschillende stappen. 

Paglna 1 van 3 

doc 346 

Mlnlstarle van D•f•nsle 

Pleln 4 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Oen Haag 
www.defensle.nl 

On:re referentle 
BS2019022382 

AfKhrl~Hn 

De Voorzltter van de Tweede 
Kamer, Pleln 2 
2511 CR Den Haag 
der Staten-Generaal 
Blnnenhof 22 
2513 AA Oen Haag 

Blj b~antwoorrJ/ng datum, 
onze referentle en betre~ 
vermelden. 



Stannen Criteria 
1. Vaststellen zoekgebied Optima le radardekking op 1.000 voet 

( ongeveer 300 meter) boven : 
a. de Randstad; 
b. het deel van Nederland dat nlet wordt 
afaedekt door de radar in Wier. 

2. Locaties binnen zoekgebied Ruimtelijke belemmerlngen zoals: 
toetsen aan uitslultlngscriteria a. Wegen, waterwegen, buitendijkse gebieden 

en spoorwegen; 
b. Zones rond: 

- stedelijke bebouwlngsconcentraties; 
- dorpen, boerderijen en wonlngen; 
- bestaande en geplande windturbines; 
- masten van hoogspannlngstraces. 

c. Grootschallge infrastructuur en/of 
afzonderlijke hoge objecten die door hun 
omvang het zlcht van een radar sterk 
hinderen; 

d. Aangewezen natuurgebieden (Natura 2000, 
Natuurnetwerk Nederland). 

3. Overgebleven locaties Het aan de hand van rekenmodellen van TNO 
doorrekenen en daarblj bepalen of radarafdekking operationeel 
selecteren van potentiele afdoende is. 
vestialngslocatles 
4. Beoordeling potentiele Niet-operatlonele overwegingen zoals 
vestigingslocaties ontslultingsmogelijkheden van het terreln en 

verwachte reallsatietijd 

Bij het onderzoek worden oak de suggesties van de inwoners betrokken. 

Op verzoek van de heer Koole van de Partij van de Arbeid-fractie is hleronder In 
flguur 1 Wier aan de plaatjes van de radardekking toegevoegd. 

Flguur 1: Detectle op lage hoogte (ca.300 meter) vanaf de radar1ocatle Wier (links) en HerwlJnen (rechts). 
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Publlcatie op de website van vragen van omwonenden 

De heer Ganzevoort van de Groenlinks-fractie heeft gevraagd alle vragen die 
Defensie heeft gekregen te publiceren op de website met een antwoord dan wel 
een verwijzing naar beantwoordlng in een later stadium. Het overzicht met 
vragen is op 6 december online gezet op de website van defensie 
(https://www.defensje.nl/onderweroen/radarstations) . Op 9 december zijn de 
antwoorden op deze vragen voor zover beschikbaar online gezet. Zoals in het 
debat aangegeven kan ik namelijk de vragen die verband houden met het 
onderzoek naar cumulatieve effecten en/ of het onderzoek naar altematieve 
locaties nog ntet beantwoorden. Deze komen aan de orde in de onderzoeken of 
warden gelijk met de onderzoeken beantwoord. 

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Ors. B. Visser 
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........ a_SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

Van: 
Verzonden: 

••••• DMO/PROJN/STGP 
dinsdag 10 december 2019 14:05 

Aan: -----------:-
CC: 

Onderwerp: 

Hi-

Dank voor jouw opsomming. Ik heb er nag een punt aan toegevoegd. 

Met vriendelijke groet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Oefensie Materieel Organisatie 

mindef.nl 

Van: -
Verzonden: dlnsdag 10 december 2019 13:52 
Aan: 
CC: 
.AL/HOB; 

DMO/PROJN/STGP; 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ; 

BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 
Onderwerp: RE: Herwijnen EK brief voor stemming 

Dit zijn de punten die ik genoteerd heb, mogelijk onvolledig. 

AL/DS/DAOG ;----

1. TNO wil de Q&A's die verwijderd zijn uit het Blootstelllngsrapport niet opnieuw in het rapport opnemen. 
Met een constructie 'Desgevraagd door het Ministerle van Defensie heeft TNO het volgende antwoord 
verschaft'(o.i.d.) kan aan het punt van- (MlnDef kan niet spreken namens TNO) wellicht ondervangen 
warden. 

2. TNO gaat In een Appendix van het Blootstellingsrapport aandacht bestelden aan het fenomeen 'gelijktijdige 
piekbelasting'. 

3. neemt het initiatlef om de vragen varm•• te beantwoorden. Of deze vragen aan de Q&A lijst 
zullen worden toegevoegd is nog te bezien. 

4. - gaat- bellen over het Locatieonderzoekrapport; TNO wil de tekst namelljk graag reviewen. 

5. - gaat• de twee Q&A documenten e-mailen. 

6. Bespreklng met de gemeente West-Betuwe, a.s. vrljdag, gaan waarschijnlijk nlet door,. gaat dit met
bespreken. 

7. TNO streeft er naar het (concept) Blootstellingsrapport eind van deze week naar MinDef te sturen. 



8. Toezegging van de Stas in EK-debat 3 december dat TNO de validatie van het Thales-rapport 
(de update van het rapport dat recent op website is geplaatst) zal valideren. Die validatie zit nu 
niet in het rapport en zou extra onderzoek vergen. • bespreekt dit met-

Mogelijk behoeft mijn lljstje nog aanvullingen. 

Vrlendelljke groet, 

-
From: tno.nl> 
Sent: Tuesday, December 10, 2019 12:58 PM 
To: minezk.nl>; 
Cc: mindef.nl: mindef.nl: 

rijksoverheid.nl>; 
minbzk.nl>; 

mlndef.nl: 
tno.nl>; 

-- tno.nl>; 
rijksoverheid.nl>; 

@tno.nl> 
Subject: RE: Herwijnen EK brief voor stemming 

Geen ldee. lk wll ledereen in ieder geval de gelegenheid geven. 

Grt -
Electronic Defence ~E :+31

11111;1 i tno.nl 

Location 

ri!ksoverheid.nl> 
mindef.nl; 
minezk.nl>;

mindef.nl; 

This message may contain Information that Is not Intended fOC' you. tt you are not the addressee or If this message was 
sent to you by mistake, you are requested to lnfonn the sender and delete the message. TNO aocepts no llablllty fOC' the 
content of this a-mall, for the manner In which you use It and for damage of any kind resuHlng from the risks Inherent to 
the electroric transmission of messages. 

minezk.nl> 
Sent: dinsdag 10 december 2019 12:52 
To: rijksoverheid.nl> 
Cc: 

mlndef.nl; 

tno.nl>; 
rijksoverheid.nl>; 

1111111111U@~tttn~o~.ntl!I:> 

1.!l2.&l>; 
mindef.nl: 

mlnezk.nl>; 
mindef.nl; 

subject: Re: Herwijnen EK brief voor stemming 

mindef.nl; 

mjnbzk.nl>; 
mindef.nl; 

tno.nl>; 

mlndef.nl: 
rijksoverheid.nl>; -

Conference call is toch volgcns bcdoeling .. slechts voor de 4 person en genoemd in zijn eerdere bericbt? 

Hgr .• 

Op 10 dee. 2019 om 12:01 .. 
volgende geschreven: 

Ik heb om 13 .. 00 uur helaas een andere meeting. 

Vrlendelljke groet, 
2 

~rijksoverheid.nl> het 



Van: l!!2.:.n!> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 11:56 
Aan: mindef.nl: mindef.nl: 

mlndef.nl: 
rijksoverheid.nl>; 

mlnbzk.nl>; -

CC: 

mindef.nl: 
tno.nl> 

@tno.nl> 
Onderwerp: RE: Herwijnen EK brief voor stemming 
Urgentie: Hoag 

ledereen, 

lk heb voor zodadelijk een teleconference aangevraagd. 

Bel het telefoonnummer -
Log in met pincode -
De reservering geldt vanmiddag van 13.00-14.00. 

tno.nl>; 
rijksoverheid.nl>; 

~ Een verzoek aan alle deelnemers om na de meeting de hoorn op de haak te leggen danwel 
met de mobiel het gesprek at te sluiten. 

M.vr.gr. -
Jfuor rasearch sc!fu@ Location 

Electronic Defence 

This message may contain lnformatlon that Is not Intended for you. If you are not the addressee or II this message was 
sent to you by mistake, you are requested to lnlorm the sender and delete the message. TNO accepts no Dablllty for the 
content of this a-mall, for the mamer In which you use It and for damage of any kind resulting from the risks Inherent to 
the electronic transmission d messages. 

••••••.!!ml!Jinrudlie[f.:!Jn~ll • mjodef.ol> 
sent: dinsdag 10 december 2019 11:49 
To: mindef.nl:••••••••• tno.nl>; 

mindef.nl 

Hi-· 

From: 

Dank. Voor de tele-conference voor straks graag ook aandacht voor drie toezeggingen 
die het TNO-rapport raken die Stas heeft gedaan in het EK-debat vorige week: 

#2: Radar moet voldoen aan norm voor piekbelasting en norm voor gemiddelde 
belasting. Wordt meegenomen in rapport cumulatieve effecten. 
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#2a: TNO zal de validatie van Thales (recente rapport dat online staat) valideren. 

#3: Betreft gelijktijdige piekbelasting radars. In rapport cumulatieve effecten toelichten 
dat berekening conform ICNIRP wordt uitgevoerd; hierin wordt niet gerekend met 
gelijktijdige piekbelasting. 

(Nummering conform het excel-overzicht dat ik vorige week rondmailde.) 

Met vriendelijke groet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 

mindef.nl 

Van: AL/DS/DAOG 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 11:23 

i!a~ni: iiiii!~~~~~5!5~~tno.nl>; mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP 
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

riiksoverheid.nl: •••••lr.rl!iliks~ov~e~r.b;he~i~dJJ.ntl;I: 
mlnezk.nl:••••llrmnJl[!lnb;bz~k~.ntl;I: -

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Herwijnen EK brief voor stemming 

-en-

AL/HOB 
mindef.nl> 

mindef.nl>; 
minezk.nl: 

l!lQJl!>; 

rijksoverheid.nl 

- verzocht me even op te lijnen waar de Q&A-lijst, die gister online is gezet, stelt dat 
TNO in haar rapport onderwerpen uitwerkt /vragen beantwoordt. 

In bijlage 11 x rood gemerkte Q&A's waar dit van toepassing voor is. 

- wil graag om 13u tele-conferencen . Overigens volgens de EK is de stemming rond 
1335u. 

Mvg-

Subject: Re: Herwijnen EK brief voor stemming 

Goedemorgen .. 

Goed plan even contact. Hoe laat wil je bellen. Ile lean zodadelijk heel gemakkelijk een 
conference call aanmaken. 
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Ort -Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 9 dee. 2019 om 23:05 .. ' mindef.nl" 
mindef.nl> bet volgende geschreven: 

All ter info vanavond is deze brief verstuurd ... toch de oude plaatjes 
gebruikt (herkenbaarheid), maar die nieuwe gaat zeker ook nog voorbij 
komen. Vond die combikaart erg duidelijk. 

--In de beantwoording van een aantal vragen (zie website) is een 
aantal maal opgenomen dat zaken in bet TNO onderzoek benoemd gaan 
worden. Daarover hebben we dinsdag even contact - ik, en jullie 
beiden) V oor .. ik hou jou vooraf op de hoogt.c van wat daar wordt 
afgesproken .... wellicht is een conference phonecall zelfs mogelijk .. 
Directeur Integraal Beleid 
+31-

Begin doorgcstuurd bcricht: 

·····--·AIJHDB" minclef.nl> 
Datum: 9 dcccmber 2019 om 22:51:34 CET 

Al.JHDB'' 

Onderwerp: Herwijnen EK brief voor stemming 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de ah.ender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are 
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The Stat.c accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Directeur Integraal Beleid 
+31-

s 



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or If this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this 
e-mail, for the manner In which you use it and for damage of any kind resulting from the risks Inherent to the electronic 
transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
thi~ message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektron isch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind result ing from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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doc 350 

............ _B_S/_A_v_oc __ o ____________________________________ _ Van: 
Verzonden: woensdag 11 december 2019 16:27 
Aan: 
Onderwerp: 

•••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen 

Hoi •• 

• heeft bijna alles van ons commentaar overgenomen. In elk geval de operationeel belangrijke zaken. 
Rest neg het onderstaande commentaar, wat m.i. deels aan DGB is. Ook twee nleuwe puntjes (nr. 2 en 3) 

1. 1.1, laatste alinea: het woord Koninklljke met een hoofdletter. Daar mag overigens ook Defensie 
warden genoemd ipv de luchtmacht. 

2. Zin tussen figuur 4 en 5: daar mag (meet) het woord "ruimschoots" weg. Oat impliceert dat het 
ook wel wat minder mag zijn. Oat compromitteert het ultgangspunt dat de dekking van Herwijnen 
wordt genomen als maatstaf voor het bepalen van het zoekgebied. 

3. Bij figuur 7 e.v. wordt niet verklaard wat de lijn voor de kust van Nederland is. Wellicht kan tussen 
haakjes worden opgenomen bij de titel van figuur 7 dat dit de territoriale wateren betreffen. 

4 . 2.2, eerste alinea voegt volgens ons niets toe, maar komt wel een beetje bijtend over. 
5 . Figuur 20: groene kleur van locaties impliceert dat ze geschikt zijn. 
6. Figuur 22 is grafisch anders dan figuren 2, 3, 4 en 5 (uit het rapport van 2012). TNO is eerder al 

verzocht dat plaatje in lijn te brengen met het rapport van 2012. 
7. Neg een keer het gebruik van dubbele aanhalingstekens (quotes en namen} en enkele 

(zegswijzen) nalopen. 

Zet jij het commentaar door aan allen? 

Greet, 

-
Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: woensdag 11 december 2019 08:54 Aan:·················· Onderwerp: Re: deflnltief concept locatieonderzoek en bijlagen 

-
Ik kijk er op zijn vroegst pas vanavond naar! 

Groet, 

-
Van:' ~mindef.nl> 
Datum: woensdag 11december2019 om 00:59:44 
Aan: ' EMSD, BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLuOptr'' ~mindef.nl> 
Onderwerp: Re: dcfiniticf concept locatieonderzoek en bijlagen 
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De kijk er morgen naar; dat wordt l 5u NLD tijd. Als jij al eerder kijkt, stuur clan ajb je commentaar naar mij clan 
werk ik verder in jouw versie. 

Groet. 

-
Van:' 

minbzk.nl> 

All, In aanvulllng op onderstaande: graag jullle opmerklngen voor donderdagmorgen. Donderdagmorgen om 0930 uur 
zltten we met de projectgroep bljeen en kunnen we lnhoudelljke opmerklngen verder bespreken. Voor degene die 
daar nlet blj zljn graag jullle opmerklngen voor donderdag 1200 uur naar• en mlj versturen zodat wlj dat nog 
kunnen verwerken in de versie die vrijdagmlddag blj de stas moet llggen. 
Fljne avond -

rliksoverheld.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 19:10 
Aan: mindef .nl; mindef .nl; 

mindef.nl: 
min def .n I; -==~=imii~ndieif~.n~I; 

mindef.nl; - tno.nl>;-

n!; nl; 
rijksoverheid.nl>; 
minbzk.nl> 

mindef.nl' nl>; -::::::::::::-· mindef.nl>;I 

Onderwerp: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen 

Collega's, 

Bljgaand het deflnltleve concept van hat locatleonderzoek, alsmede de bljlagen 3.2 en 3.3. 

Bljlage 3.1 ls het memo van TNO ult 2012. De meesten van u hebben het reeds en de omvang Is 6 Mb. 
Bljlage 3.4 zljn Line of Sight kaarten van de doorgerekende locatles. Daar moet nog een goede bljlage van worden 
gemaakt. 

Het hoofdrapport zelf heb lk voor deze zendlng In een klalne pdf geperst omdat sommlgen de 19 Mb die het groot Is 
anders nlet zouden kunnen ontvangen. 
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Vanzelfsprekend Is commentaar nog steeds welkom. Graag alleen wel op serleuze punten ... al Is een emstlge typefout 
natuurlljk ook serleus te nemen. 

Vrlendelljke groat, 

Oit bericht kan lnformatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u nlet de geadresseerde bent of dit bericht a.buslevelijk aan u Is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwiJderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelqkhek:I v oor schade, von welke aard o ok, die verband 
houdt met rislco's vertxmden aan het elektronisch verzenden van benchten. 
This message may contain inlormation that 1s not intended for you. If you are not the addl9ssee or it this message was sent to yoo by mistake. you are requested 
to inform the sender and delete the message. The State accepts no hab~rty for damage of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission 
of messages. 

3 



doc 351 

- .. e.s1
111
A.L1

111
o_c_o __________________ _ 

- rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 11 december 2019 17:43 

··--···------AL/HOB; ___ _ 
Al/DS/DAOG; DMO/PROJN/STGP; 

Aan: 

BS/AL/HDB/Belmdwrs; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

BS/ AL/OS/Dir. Plan./ AfdluOptr; -
BS/Al/DJZ/CI BST; 

Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen 

Hallo-

Dank voor je reactles. De meeste kwamen wel tevoorschijn als je de cursor op de aangestreepte tekst houdt. Die heb ik 
dus even gekopieerd en uitgeprint. 

Het meeste commentaar kan ik overigens wel onderschrijven: het wordt In de laatste alinea's nlet heel speciflek. Oat 
komt omdat we niet naar de afzonderlijke percelen zijn afgedaald ... Hoewel we wel op een specifieke (maar betrekkelljk 
willekeurig gekozen) locatie TNO hebben laten rekenen, gaat het om iets grotere vlekken waar de alternatieven 
denkbaar zijn. Speclfieke elgendomssituaties ultzoeken, gaan dan per definitie de mist In omdat er nog geen enkel zinnig 
woord over te zeggen valt 

lk ga kijken of teksten op dit punt scherper kunnen. Ook denk ik dat we hier morgenochtend nog bij moeten stllstaan: 
het eindproduct mag niet als een subjectief broddelwerkje terzijde geschoven kunnen worden. 

Groet, 

• 

De meeste van mijn notities in de pdf zie ik digitaal nlet terug. 
Daarom voor de zekerheid mijn handmatige aantekeningen lngescand. 

Vr.gr .• 

Van: 
Verzonden: woensdag 11december2019 17:00 

iiaini: 55iii~~ rliksoverheid.nl>; mindef.nl; mlndef.nl; mindef .nl; mindef.nl; mindef .nl; mindef.nl; 

mindef.nl: - tno.nl>; tno.nl>; 
rijksoverheid.nl>; nl>; 



rijksoverheid.nl>; 
drs. l.F. -·i=~~~~=in~I>~; =====::··· I mlndef.nl' mindef.nl>;·········••ltmojilQn.12,bznkw.n[l!;I> 
Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen 

Dag···-e.a., 

In de tekst bij 2. 7 .3. een aantal opmerkingen/aanpassingen. 

Kern is dat nu in de tekst geen scherp beeld wordt neergezet en dat enkele malen gesuggereerd wordt dat voor alle 
resterende locaties een gedetailleerd vervolgonderzoek gaat plaatsvinden. Oat zou lk nlet doen. Houd het bij feitelijke 
Info, bij sterke voorkeur In een vergelijkende tabel. De staatssecretaris kan dan in de appreciatle haar afweging en 
conclusie kenbaar maken. 

Bijgaand ook opmerkingen van- bij het processchema. De appreciatle meet o.i. blj verzending van het rapport 
direct mee en niet pas in januari. Anders ben je de regle over meningvorming over het rapport direct kwijt en gaat 
ledereen op de loop met wat het best in eigen redenering past. 

Vr.gr •• 

riiksoverheid.nl> 
Verzonden: dlnsdag 10 december 2019 19:10 
Aan: mindef.nl; mindef.nl; 

mindef .nl; mindef.nl; 
tno.nl>; - nl>· _ , nl>; 

mindef.nl; 
tno.nl>;-

nl>· - , 
mindef.nl>; 

ri!ksoverheid.nl>; ••••••lmindef.nl' 
minbzk.nl> 

Onderwerp: definitlef concept locatieonderzoek en bijlagen 

Collega's, 

Bijgaand het deflnitieve concept van het locatieonderzoek, alsmede de bijlagen 3.2 en 3.3. 

Bijlage 3.1 is het memo van TNO uit 2012. De meesten van u hebben het reeds en de omvang Is 6 Mb. 
Bljlage 3.4 zijn Line of Sight kaarten van de doorgerekende locaties. Daar meet nog een goede bijlage van worden 
gemaakt. 

Het hoofdrapport zelf heb ik voor deze zending in een klelne pdf geperst omdat sommigen de 19 Mb die het groot is 
anders niet zouden kunnen ontvangen. 

Vanzelfsprekend is commentaar nog steeds welkom. Graag alleen wel op serieuze punten ... al is een ernstige typefout 
natuurlijk ook serieus te nemen. 

Vriendelijke groet, 

Dit bericht kan lnformatle bevatten die nlet voor u Is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het berlcht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met rislco's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndlen u 
niet de geadresseerde- of dit bericht abuslevelljk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 

De Staat•••I geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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~-B_Sl_A_v_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

woensdag 11 december 2019 18:10 

AL/DS/OAOG; 

- BS/AL/HDB/Belmdwrs; 

nl> 

AL/HOB; 
DMO/PROJN/STGP;

lng., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; -
- BS/AL/DJZ/CI BST; 

Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen 

In aanvulling op de mail van- nog een aantal meer tekstuele opmerkingen van mijn kant, tav de navolgende 
passages. 
Succes morgen met de bespreking van eea. 

Gr•• 

p.4 
Het onderzoek is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de Koninklijke 
Luchtmacht, TNO en het Rijksvastgoedbedrijf. De ministeries van EZK en Defensie 
hebben ondersteund met adviezen en informatie. De kaarten zijn gemaakt met 
behulp van de sectie Vastgoedinformatle en -Administratle van het RVB. 

»Wie is de opdrachtgever voor dit onderzoek (want dat staat er in wezen niet in). En de Luchtmacht is toch gewoon 
onderdeel van Defensie? 
Voorts mis ik BZK bij eea 

p. 11 
Doelstelling van het onderzoek 
Er is noch door de gemeente, noch door de Kamer aangegeven wat 'mogelijke 
alternatieven' of 'alternatieve locaties' zouden moeten inhouden. Niet werd 
aangegeven dat alternatieve locaties binnen de gemeente West Betuwe dienden te 
warden gevonden, of juist elders. Evenmln werd aangegeven waar een alternatieve 
locatie aan dient te voldoen. Daarom is het noodzakelijk dat te formuleren in het 
kader van dit onderzoek zelf. 

» Oit kan al snel als een soort verwijt naar de gemeente en Kamer warden gelezen. Mi dus niet verstandig dit zo te 
' prestenteren'. 

p.11 
Doelstelling van het onderzoek is te onderzoeken of er locaties zijn, anders dan de 
thans voorziene locatie aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen, waar de zuidelijke 
SMART-L radar kan worden gerealiseerd en die operationeel acceptabel zijn zeals 
Herwijnen. De factor tijd is voor de beoordeling van een alternatieve locatie 
belangrijk. Daarom moet een alternatieve locatie op de kortst mogelijke termijn voor 
de bouw beschikbaar zijn. Voorts moet een alternatieve locatie ook wezenlijk grotere 



afstanden tot individuele wonlngen en bebouwde kommen opleveren omdat er 
anders geen meerwaarde voor de omgeving boven de beoogde locatie Herwijnen 
ontstaat. 

» De laatste zln lijlct een mening in te houden. En dat roept dan gelijk de vraag op 'wie van mening is dat een 
altematieve locatie ook wezenlijk grotere 
afstanden tot individuele woningen en bebouwde kommen moet opleveren'. 
Bovendien is dit niet consistent met p. 26 waar wordt aangegeven dat de afstanden groter of tenminste gelijk moeten 
zijn dan thans in Herwijnen. 
Mi overal uitgaan van 'grater of tenminste gelijk' 

p.12 
Daarom wordt voor dit onderzoek aangehouden dat een grotere afstand tot 
woonbebouwing en bebouwde kommen dan thans in Herwijnen, 'beter' is omdat het 
recht doet aan de ongerust bij de lokale bevolking. 

» idem zelfde commentaar; ook hier lijU een opvatting te staan. Die bovendlen ook verkeerd gelezen kan worden. 

mindef.nl' ; 
Onderwerp: RE: deflnitief concept locatieonderzoek en bijlagen 

Dag··--e.a., 

In de tekst bij 2. 7 .3. een aantal opmerkingen/aanpassingen. 

Kern is dat nu in de tekst geen scherp beeld wordt neergezet en dat enkele malen gesuggereerd wordt dat voor alle 
resterende locaties een gedetallleerd vervolgonderzoek gaat plaatsvinden. Oat zou ik niet doen. Houd het bij feitelijke 
info, bij sterke voorkeur in een vergelijkende tabel. De staatssecretaris kan dan in de appreciatie haar afweging en 
conclusie kenbaar maken. 

Bijgaand ook opmerklngen van- bij het processchema. De appreciatle moet o.i. bij verzending van het rapport 
direct mee en niet pas in januari. Anders ben je de regie over meningvorming over het rapport direct kwljt en gaat 
iedereen op de loop met wat het best in eigen redenering past. 

Vr.gr .• 

rljksoverheld.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 19:10 
Aan: mindef.nl; mindef.nl; 

- nl>· _ , 

mindef.nl; 

mindef.nl: -

mlndef.nl; 
tno.nl>;-

ri jksoverheid. nl>; 
nl>· 
- I 

rijksoverheid.nl>; mindef.nl' 
mjnbzk.nl> 
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Collega's, 

Bijgaand het definitieve concept van het locatieonderzoek, alsmede de bijlagen 3.2 en 3.3. 

Bijlage 3.1 is het memo van TNO uit 2012. De meesten van u hebben het reeds en de omvang is 6 Mb. 
Bijlage 3.4 zljn Line of Sight kaarten van de doorgerekende locatles. Daar moet nog een goede bijlage van warden 
gemaakt. 

Het hoofdrapport zelf heb ik voor deze zending In een klelne pdf geperst omdat sommigen de 19 Mb die het groat is 
anders niet zouden kunnen ontvangen. 

Vanzelfsprekend is commentaar nog steeds welkom. Graag alleen wel op serieuze punten ... al is een ernstige typefout 
natuurlijk ook serieus te nemen. 

Vriendelijke greet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die nlet voor u Is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that Is not Intended for you. If you are not the addressee or If this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
vcrwijdercn. 
De Staat aanvaardt gecn aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan bet elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: ALJHDB 

ng., O/PROJNIPROJidio• ALJDS/DAOG; 
CC: 

Onderwerp: 

LS.I 

Zeer veel dank,···· 

Wat ik mijzelf afvroeg: hoe is het bij het KNMI afgelopen? Misschlen wil iemand daar lets over roepen? 

Vriendelijk groetend, 

-
From:······ 
Sent: Friday, December 13, 2019 1:40 PM 
To: mindef.nl' 

Cc: mindef.nl;········ ••••mindef.nl' ;••I 
- ; ••••mindef.nl'; mindef.nl' :•••• 
Subject: alternatieve locaties Herwijnen versie 3.0 schoon 

-
Bijgaand de laatste versie van het locatieonderzoek.srapport. 

Alleen de samenvatting moet nag warden gemaakt. De bijlagen heb je reeds en zijn ongewijzigd. Alleen bijlage 3.4 
(line of sight-kaarten) moet ik nog in elkaar zetten. Voor de stas lljkt me dat nu niet heel erg relevant. Een voorbeeld 
van zo'n kaart is opgenomen als figuur 22 In par. 2.7 

Groet, 

• 
Oit bericht kan informatie bevatten die nlet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

This message may contain Information that Is not Intended for you. If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake, you 
are requested to lnfonn the sender and delete the message. TNO accepts no lablllty for the content of this e-mal~ for the manner In which you use 
H and for damage of atTf kind resulting from the risks Inherent to the electronic transmission of messages. 

[Paglnanummer] 
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~.s.s1.A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Copy, thnx! 

Van: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Verzonden: vrijdag 13 december 2019 09:18 

Aan~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1111111111111111111111 CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; C-LSK/DO/C41SR 
Onderwerp: RE: Concept besluitvorming RCR 

Hol-

Laten wlj afspreken dat wlj het net zoals vorlge keer doen. Ik neem de honneurs waar en batrek- waar nodlg. 
Mocht het dossier wederom een verrassende wending en er echt heel veel meer werk gaat komen waar 
CLSK blj Is dat- en lk dan In overleg geen kljken hoe wlj dlt gezamenlljk gaan •••• 

Groat, -
Van:·················· 
Verzonden: vrljdag 13 december 2019 09:14 

Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 1====miln~die~f-~n~l>~!l! 
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C21 mindef.nl>;······· 

C-LSK/DO/C41SR. ~===~~m~i~nd~e~f-~nl> 
Onderwerp: FW: Conceptl besluitvorming RCR 

Hoi •• 

Er staan geen CLSK of DPlan taken op de lijst. Kun jij de honneurs ook namens CLSK ••••I of wil 
je dat- aanhaakt? 

Groet, 

-
Van: DMO/PROJN/STGP 
Verzonden: woensdag 11december2019 11:17 
Aan: njksoverheid.nl>; 

mlndef.nl>;···· 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 



-.,DJZ/C~BiSITi· iFi~;;~m:in:de:f.,ntnl>;·······••imDJllDJn bbJz~k.Jn1ll>;····· ••IAl/DS/DAOG mindef.nl> 
Onderwerp: Concept besluitvorming RCR 

Beste mensen, 

Bijgaand concept••••• voor besluitvorming over RCR. Graag bespreken in de werkgroep. 

Met vriendelijke greet, 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 
•••••• I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I Gebouw K7 /KS I 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

T---· E m!ndef.nl 
W www.defensie.nl/dmo 
Gebouw KS kamer 4.8038 
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~.a.SJ_A_v_oc __ o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 

•••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
dinsdag 7-2020 06:55 

Aan: 
Onderwerp: Re: 'Mening-

-
Van:' ~mindef.nl> 
Datum: maandag 6-2020 om 15: 19:44 
Aan: ' EMSD. BS/ALJDS/Dir. Plan./AfdLuOptr" ~mindef.nl>, 

Ing .• DMO/PROJN/PROJN DIP" ~mindef.nl>,' 

- CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2" mindef.nl>, ...... . 
CLSK/AOCS NM/CS/INTBEDR" <~> 
Onderwerp: RE: 'Meningm! 

·-
Dank, had ik ook gezlen. Echter, in het DMP-B wordt voor radarhoogtes a Ileen verwezen naar de door mij genoemde 
documenten. 
Naar mijn weten staan In het ACCS document zaken als minima le radar cross-sectie en range. 

Groet, 

-
-heren, 

Natuurlijk ook van mij de beste wensen voor 2020. 

In het DMP-A wordt ook nog verwezen naar het volgende document: 

'Voor de specificaties van detectie binnen het vereiste volume heeft NAVO Minimum Military Requirements (MMR's) 
(ref F; ACCS C&S Edition 4, 3835.10/SHAP0/060/01, juni 2001} opgesteld. » 

Daarbij wordt ook gesteld dat deze NAVO requirements voldoende zijn om onze nationale taken te kunnen 
uitvoeren: 

"Deze speclficatles volstaan tevens voor het voortzetten van de huidige vormgevf ng van nationale 
/uchtruimbewaking en ondersteuning van nationale luchtoperoties." 

Groet, 

-



Van: mindef.nl> 
Venonden: maandag 6 2020 13:28 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>; 
CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. 
Plan./AfdluOptr mindef.nl>; , CLSK/AOCS NM/CS/INT BEOR <,, '.ii>mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 'Menlng-

Goedemiddag heren, 

Beste wensen voor 2020! 

(Mooie onderwerpsaanduiding: 'Mening- @) 

In antwoord op de vraag van• kom lk tot het volgende: 

• De NAVO behoefte aan radardekking binnen het NLD verantwoordelijkheidsgebied ligt vast in het "NATO 
Concept for Air Surveillance {MC 507)" en het "NATO Air Surveillance Sensor Plan". Deze documenten zijn 
geclassificeerd. De NAVO-behoefte is vertaald naar een concrete radardekklngsbehoefte voor de 
luchtgevechtsleidingsradars in het OMP-A ADDS. De exacte hoogte-eisen zijn opgenomen in een NAVO
confidentiele bijlage bij dat DMP-A. We kunnen daar wel aan refereren, maar de inhoud kunnen we niet 
bekend stellen. We kunnen wel stellen dat de operationele NAVO-behoefte stringenter is (dus: dekking op 
lagere hoogte) dan de lOOOvoet die we nu gebruiken als maatstaf. De operationele NAVO-behoefte kan met 
twee sensoren niet warden gehaald. Nederland vormt daarmee geen uitzondering binnen de NAVO. 

• Het Natlonale Actie Plan stelt geen concrete aanvullende eisen aan de radardekking. Het conformeert zich 
impliciet aan de NAVO radardekkingsbehoefte. 

• De laagste operationele vlieghoogte van onze F-16s is in vredestijd 1250 voet. Om zeker te weten dat we 
onze F-16 en mogelijk conflicterend verkeer kunnen detecteren, Is een buffer aan de onderkant nodig. Die 
buffer is niet concreet omschreven, die laagste vlieghoogte wel (NLD MilAIP). Hoewet we voor de detectie 
van zowel de F-16s als conflicterend verkeer ook worden ondersteund met verkeersleidingsradars, kan de 
luchtgevechtsleiding hier niet van afhankelijk zijn. 

• De hoogte van lOOOvoet is ook opgenomen in RARO Art 2.6 lid 2.a (luchtgevechtslelding begeleidt 
vliegverkeer als ware het 'en route', dus niet tijdens de nadering van een luchthaven op lagere hoogtes). Oat 
is ook gelinkt aan de geclassificeerde NAVO-dekkingsbehoefte. De gebruikte maatstaf van 1000 voet is dus 
niet nieuw (en dus niet mijn mening ;-). 

Hebben jullle (max DV) aanvullingen I correctles? 

@ Klopt het wat lk zeg over het Nationale Actie Plan? 

Greet, 

-
rijksoverheid.nl> 

Verzonden: woensdag 18 december 2019 14:39 

Aan:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmll~lllllll~miliin~d~eLf. nllil> 
Onderwerp: FW: 'Mening-

--
Kijk eens naar de e-mailwlsseling die ik vandaag had met-- lk denk lnderdaad dat jij hier wel wat meer over 
zou kunnen zeggen. Daarom de vraag of jij ten behoeve van de (toch weer) verdere onderbouwing van ons 
locatieonderzoeksrapport neg enkele brondocumenten en dergelijke, kunt overleggen. Op een aantal punten lljkt 



me dat best lastig, maar we 
omdat op 13 de definitieve 

nu wel de hele kerst'vakantie' gekregen om nog wat te schaven en te schuren 
zullen worden verstuurd. 

Dus, nog los van de vraag wat we ervan gaan opschrljven - dat wil ik toch vooral een redactloneel ding laten zijn -
• lk op zoek naar enkele onderbouwingen voor vragen in de trent van: "waar staat dat dan ?" of "waarom die 
keuze ?". Kun jij daar lets mee, of heb je oak nog suggesties voor vergelijkbare onderwerpen 7 

Groet, 

Van: - tno.nl> 
Verzonden: woensdag 18 december 2019 13:38 
Aan: rijksoverheid.nl> 

Onderwerp: RE: 'Menlng-

Beste··· 

lk doel inderdaad op de hoogte-eisen. Je zou toch verwachten dater document is waarin de bewakingstaak van het 
Nederlandse luchtruim wordt gepreciseerd? Mijn indruk was dat de staatssecretaris juist dat element concreter wil 
hebben. Er staat nu (zo ongeveer): we willen vanaf maaiveld, dat lukt niet, daarom dus vanaf 1000 voet. Oat klinkt 
nogal willekeurig metals gevaar dater lastige vragen worden gesteld over dit uitgangspunt (hoezo 'daarom dus 
vanaf 1000 voet'?). Koppelde- de 1000 voet niet aan de vliegbewegingen van de eigen vloot? lk denk dat het 
goed Is om dit beter te motlveren. 

Als je wilt refereren naar een document waarin de FIRs staan beschreven zou je ICAO document Cir 330 AN 189, Civil 
Military Cooperation in Air Traffic Management 

kunnen nemen, maar mogelijk weet- een betere referentie. 

Vriendelijke groet, 

-
From: rijksoverheid.nl> 
Sent: Wednesday, December 18, 2019 12:07 PM 

To: - tno.nl> 
Subject: RE: 'Menlng-

--
Op welke 'systeemeisen' doel je dan7 Op de eisen die werden gesteld aan welke doelen de radar allemaal in de 
gaten meet houden? lk herinner me daarover nu juist een discussie dat dit vooral een niet-beschreven proces was: 
waarbij men van de hoogvliegende bommenwerpers diversifleerde naar meer doelen op ook lage hoogten. Maar 
zonder dater ergens een doctrine (of zo) werd vastgesteld. Vandaar dater geen einde kwam aan de wensen waar 
de radar 66k goed zicht op zou moeten hebben. 

Of denk je meer aan de discussie die we hadden over de vraag of een zone rond de silo's bij Poederoijen precies tot 
aan Herwijnen moest reiken of een paar kilometer minder (en idem Amercentrale)? 

lk denk ook zeker dat het helpt als je kunt verwijzen naar een onderliggend document. Zoals we naar jullie rapport 
gaan verwijzen In de passage over de omvang van de straling op het maalveld (moeten we nog wel even exact 
aangedragen krijgen ... ) 
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De exacte documenten kunnen overlgens wel eens lastig warden. Zeker het voorbeeld van de FIR-gebieden, lijkt me 
ingewikkeld: is daar een specifiek besluitdocument over? Is het niet zo gegroeid en ooit ergens in een overzicht 
vastgelegd geraakt en was dat wel helemaal offlcieel? Dergelijke vragen zal ik wel voorleggen aan lk ga 
zo'n wiel niet uitvinden. 

Voor meer zinvolle suggesties houd ik me zeker aanbevolen. 

Groet, 

• 
Van: - tno.nl> 
Verzonden: woensdag 18 december 2019 11:06 
Aan: rijksoverheld.nl> 

Onderwerp: 'Mening-

Dag--

Naar aanleiding van de opmerking van de Staatssecretaris dat systeemeisen gesubstantieerd moeten worden ('Het 
gaat niet om de menig van- is het mogelljk nuttig om de documenten die de behoeftesteller destijds heeft 
opgesteld (DMP documenten) nog eens te beschouwen. lk denk dat het stuk aan overtuigingskracht wint als de 
eisen met behutp van verwijzingen warden geconcretiseerd. Als voorbeeld: verwijs naar het NATO-document waarin 
de afkadering van de FIR-gebieden is geregeld. 

Vriendelijke groet, 

-
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no 
liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from 
the risks inherent to the electronic transmission of messages. 

Oit berlcht kan lnformatle bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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___..._e_SJ_A_u_o_c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: woensdag 8- 202012:59 
Aan: 

======~ EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr;······· Ing., 
DMO/PROJN/PROJN DIP 

CC: 

Onderwerp: 1000voet···· 

Goedemiddag • 

In antwoord op je vraag komen we tot het volgende: 

• De NAVO behoefte aan radardekking binnen het NLD verantwoordelijkheidsgebied ligt vast in het 
" NATO Concept for Air Surveillance (MC 507)" en het "NATO Air Surveillance Sensor Plan". Deze 
documenten zijn geclassificeerd. De NAVO-behoefte is vertaald naar een concrete 
radardekkingsbehoefte voor de luchtgevechtsleidingsradars in het DMP-A ADDS. De exacte hoogte
eisen zijn opgenomen in een NAVO-confidentiele bijlage bij dat DMP-A. We kunnen daar wel aan 
refereren, maar de inhoud kunnen we niet bekend stellen. We kunnen wel stellen dat de 
operationele NAVO-behoefte stringenter is (dus: dekking op lagere hoogte) dan de lOOOvoet die 
we nu gebruiken als maatstaf. De operationete NAVO-behoefte kan met twee sensoren niet worden 
gehaald. Nederland vormt daarmee geen uitzondering binnen de NAVO. 

• Het Nationale Actie Plan stelt geen concrete aanvullende eisen aan de radardekking. Het 
conformeert zich impliciet aan de NAVO radardekkingsbehoefte. 

• De laagste operationele vlieghoogte van onze F-16s is in vredestijd 1250 voet. Om zeker te weten 
dat we onze F-16 en mogelijk conflicterend verkeer kunnen detecteren, is een buffer aan de 
onderkant nodig. Die buffer is niet concreet omschreven, die laagste vlieghoogte wel (NLD MilAIP). 
Hoewel we voor de detectie van zowel de F-16s als conflicterend verkeer ook worden ondersteund 
met verkeersleidingsradars, kan de luchtgevechtsleiding hier niet van afhankelijk zijn. 

• De hoogte van lOOOvoet is ook opgenomen in RARO Art 2.6 lid 2.a (luchtgevechtsleiding begeleidt 
vliegverkeer als ware het 'en route', dus niet t ljdens de nadering van een luchthaven op lagere 
hoogtes) . Dat is ook gelinkt aan de geclassificeerde NAVO-dekkingsbehoefte. De gebruikte 
maatstaf van 1000 voet is dus niet nieuw. 

Vriendelijke greet, 

-Verzonden: woensdag 18 december 2019 14:39 
Aan:·················· Onderwerp: FW: 'Mening-

--Kijk eens naar de e-mailwisseling die ik vandaag had met-- Ik denk lnderdaad dat JIJ hler wel wat meer over 
zou kunnen zeggen. Daarom de vraag of jij ten behoeve van de (tech weer) verdere onderbouwlng van ons 
locatieonderzoeksrapport nog enkele brondocumenten en dergelijke, kunt overleggen. Op een aantal punten lijkt me 
dat best lastig, maar we hebben nu wel de hele kerst'vakantie' gekregen om nog wat te schaven en te schuren omdat 
op 13 januari de definltleve rapporten zullen worden verstuurd. 

Dus, nog los van de vraag wat we ervan gaan opschrljven - dat wil ik toch vooral een redactioneel ding laten zijn -
ben ik op zoek naar enkele onderbouwlngen voor vragen in de trent van: "waar staat dat dan?" of "waarom die 
keuze?". Kun j ij daar iets mee, of heb je ook nog suggestles voor vergelijkbare onderwerpen? 
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~.s.s.1A_L1D __ c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Prima,. dank! 

-

maandag 13-202012:08 
•••• EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 

RE: Herwijnen: passage over NAVO-beleid 

~V:e~n~o~n=de;n~:~m~a;a~n~d;ag~13~==::i~2~02:0~1~2~:0~8~llllllllllllll ~an: •••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. 
Plan./ AfdLuOptr 
Onderwerp: RE: Herwijnen: passage over NAVO-beleid 

Prima,·································· Ik stel voor 
dat lk blj het deflnltief maken van het rapport deze zlnnen op jullle wijze nog aanpas. 

Groet, 

• 
Van: mindef.nl mlndef.nl> 
Venonden: maandag 13 2020 10: 19 
Aan: riiksoverhe1d.nl>;••••lrm!l]i[nnf!de~f[J. n~I 
Onderwerp: RE: Herwijnen: passage over NAVO-beleid 

Goedemorgen • 

Wij komen tot het volgende: 

"De operationele behoefte aan radardekking is gebaseerd op het gezamenlijke NAVO-beleid ter zake 
("NATO Concept for Air Surveillance MC 507" en " NATO Air Surveillance Sensor Plan"}. De exacte 
hoogte-eisen zijn geclassificeerd. De 1000 voet die door de Koninklijke Luchtmacht wordt gehanteerd 
is in lijn met de NAVO-behoefte." 

Groet, 

-
~~~~~~~~~~~~~~~~r~lik;s~o;v;er;h~e;ld;.n~l~>~~I Venonden: zondag 12 202013:20 
Aan: <11•••1nmliJin[l!;d!gei_f.n!nl>;••••••I 
EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr mindef.nl> 
Onderwerp: Herwijnen: passage over NAVO-beleid 

--Kunnen jullle lnstemmen met de volgende passage in het··· 

De exacte operatlonele behoefte aan radardekking is geclassificeerd, maar gebaseerd op het gezamenlijke NAVO
beleid ter zake ("NATO Concept for Air Surveillance MC 507" en "NATO Air Surveillance Sensor Plan"). De exacte 
hoogte-eisen zijn eveneens geclassificeerd, maar de 1000 voet die door de Koninklijke Luchtmacht wordt 
gehanteerd is minder stringent dan de NAVO-behoefte aangeeft. 



lk wil deze passage invoegen in het eerste hoofdstuk onder het kopje "operationele prioriteiten". 

Gr,. 

D 1 ber~hl kan 1nforma11e bevanen de me. voo1 u IS bestemd lnd1e111.1 nrel de geaclressee de bent of d•I be tChl abus1eveh k aan u is loegezonden wordt u 
verzochl da· aan de afzcnder te melden en rel be;•icht te verwi)deren De S1aa1 aanvaard' geen aa.,sora~e1t1~he1d voor schade van v.ellte acrd ook die 
verband houdl r'let 1s1co s verbond-, ear 'lei elektronrsch verzcnden van be 1chte 
This message may contain 1nlormauon lhat is nol 1nte'lded 10 you It you are not the addr'!!ssee or ti lhtS rres.:age was sent lo you by mistake ~o a e 
requested to inform the sender and delete t/1e message The State acccp·s no bab1l11y lor damage of a1'y kind 1esu t:ng lror'l the •tsks l"'herent 1 ll'e 
e1ectro:l1c transmission 01 messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan bet elelctronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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~.a.S1.A_v_oc __ o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: maandag 13-2020 11 :30 
Aan: 

~~~~~~~~A~~~D~S/O~A:O~G;~~~~==== Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; DMO/PROJN/STGP; 
- EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 
BS/ Al/DJZJCI BST 

CC: 
Onderwerp: RE: locatieonderzoek Herwijnen laatste versie 

Beste. et al, 

Dank voor de noeste arbeid; vanuit CLSK I DS - OPS perspectief geen verder commentaar. 

Greet, 

-
EMSD, 

Onderwerp: locatieonderzoek Herwijnen laatste versie 

Collega's, 

Blj~and een pdf-versle voor degene die geen 19 Mb kunnen ontvangen. 
Alie commentaren van 17 december zljn verwerkt. Oat wll nlet zeggen dat lk alles een op een heb overgenomen, 
maar lk hoop dat deze In beglnsel laatste versle wel leders lnstemmtng lean krljgen. 

Vanwege de track changes, lljkt alles schots en- te staan, maar zodra lk nu het groene llcht krljg, zal lk de 
boel maken en In zljn deflnltleve vorm gleten. 

Vr1endelljke groet, 

Oit bericht kan informatie bevanen die niet voor u is bestemd. lnd1en u niet de geadresseerde- of dit bericht abusrevelijk aan u IS toegezonden. wordt u 
verzocht dat aan de afzender le melden en het bericht te verwijderen. De Staat aenvaardt geen aansprakelijkheid voor schadft van welke aerd ook, die 
ve t:#lnd houdl met risico's verbonden a!Jl het elektronisch verzenden van berichten. 
Thr 'TleSSage may contain 1nlormalion that is not Intended for you If you ore not the addressee or if !tis message was sent to you by mistake, you are 
requl!Sted lo inform the sender and delete the message The Stale accepts no riobility for damage of any kind resulting lrorn tr.e risks inherent in the 
eleclroruc lransrn ssion of messages. 
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........ _a_s_tA_v_o_c_o ______________________________________ __ 

-Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Collega's, 

•••••• <11•••••rijksoverheid.nl> 
dinsdag 21- 202016:48 

AL/DS/DAOG; tno.nl;~:::::: 
Al/HDB; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

BS/AL/DJZ/CI BST;····· 
DMO/PROJ N/STGP 

•••tno.nl;•••••••••••••••••• 
--··----nl;·-----· BS/AL/DCO 
RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2) 

Alie begrip voor de wens om geen fouten te maken en om volledig te zijn in de communicatie en om••• 
•••• klippen te omzeilen, maar we lopen natuurlijk wel het risico dat we nieuwe klippen creeren zonder dat we 
het merken wanneer we weken op onze afspraken gaan achterlopen. lk kreeg vanmiddag al de eerste e-mail binnen van 
de juridisch adviseur van een wind park uit Zeeland die vraagt waar de toegezegde Verklaring van Geen Bezwaar blijft. 
Die moet ik nu gaan vertellen dat het nog minimaal twee weken gaat duren voor het zover is. Jk zou niet vreemd 
opkijken wanneer we binnenkort onze eerste procedure aangespannen krijgen omdat marktpartijen geen financiering 
meer rondkrijgen voor hun windparken en de regionale overheden ook niet meer aan hun bestuurlijke afspraken met 
het rijk kunnen voldoen omdat wij ze daarvan afhouden. Morgen zit ik met een collega bij de provincie Noord-Brabant 
en ik had ze graag willen vertellen wanneer we de vvgb's weer oppakken nu we verder kunnen met Herwijnen. Helaas 
kan ik dat nog niet nu de staatssecretaris dat vorige week dat voorlopig nog niet wilde. Uit het onderstaande verslag 
maak ik niet op dat dit onderwerp vandaag is besproken. 

Wat betreft de gevraagde aanpassingen in de stukken: die pakken we natuurlijk op. Zie ook de onderstaande reacties. 

Groet, 

• 
Van:••••mindef.nl 
Verzonden: dinsdag 21 •• 2020 13:50 

Aan: tno.nl;~"~==~m~in~d~e~f.~nl;•••••mindef.nl;••••••• 
••••••mindef.nl; mindef.nl 

CC: ___ tno.nl;••••mindef.nl;··- •••••lnl;····· 
••••mindef.nl 
Onderwerp: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2) 

Beste collega's, 

Vanochtend met• ••I l•I en Stas overlegd. 

We zijn er nog niet. Er zijn nog diverse acties vereist. lk stuur deze mail nu vast omdat we onze tijd hard nodig hebben. 
Mogelijk volgt- nag met aanpassingen in de set aan richtlijnen. 

Hierondervat ik die samen. In het algemeen: daar waar Stas aantekeningen heeft gemaakt op (voor een deel oude) 
documenten/rapporten/lnfo-bundels: 

(1) Verwerk ze daar waar mogelijk 



(2) Daar waar je echt niet verstandig lijkt, of daar waar Stas om toelichting vraagt, geef die toelichting dan aan 
mij, dan plaats ik die in een interen toelichting (IT, net als ik vrijdag j .1. had gedaan). Hierbij duidelijk 

aangeven wat haar vraag was, bij welke tekst (op welk blz-nummer), en jullie commentaar/toelichting. lk wil 
jullie tekstblokken eenvoudig kunnen kopieren in het IT. de tekstblokken moeten dus zelfdragend z~jn. 

VwbTNO: 

(1) Stas wil alle data op 2020 zetten - svp toelichten waarom tech bewust de kop TNO 2019 R11793 
wordt gehanteerd). 

(2) Stas wees op het AD met onrust over SG - svp toelichten dater binnenkort een demonstratie is en dat 
jullie rapport de invloed van SG als minimaa·1 inschat. Etc ... ) 

(3) - en ik hebben a.s. donderdag van 13-1530 geblokkeerd in de agenda's om·-- en jou te 
ontmoeten op de Waalsdorpervlakte vwb de "validatie" die de Stas wil. 

(4) Pagina 8/48 M indef aanpassen in RVB. 
(5) Zie verder aantekeningen in scan van gister. 

Overleg met college B&W gemeente West Betuwe op 3 feb. 

KNMI. 

(1) Mij is bekend: 3 feb staat gepland voor een overleg met wethouder en ambtenaar en vertegenwoordiger 
van ODRA (die achter de vraag van de gemeente staat mbt geluid/trillingen ). Doe I vh gesprek is toelichting 
twee onderzoeken en planning/bespreking vervolg (oa. Roi gemeente bij organiseren 

informatiebijeenkomst) . Vanuit ons zijn• en- daarbij. 

(2) Stas wil de wethouder(s) er zoveel mogelijk bij betrekken. Zij wil dit bezoek aangrijpen om de nieuwe 

wethouder 'zoveel mogelijk mee te nemen'. Wie plant dit bezoek··· 

(3) Wanneer Stas het pakket vrijdag de 31 e verstuurt, dan kan die middag het hele pakket online. 

(1) Stas wil op papier zien at KNMI aangaf niets voor de voorgestelde radarruil te voelen. lk zal dat ook moeten 
verwerken in de aanbiedingsbrief. zit jij daar bovenop? 

RVB-rapport. 

(2) Stas heeft comments gegeven op versie 3.0 met datum 13 dee. Die lag voor op 17 dee teen we met de Stas 
alle rapporten uitvoerig doornamen. lk ga ervan uit dat het gros daarvan is verwerkt in de versie die• 
vorige week heeft aangedragen. lnderdaad, het gros daarvan heb ik naar eer en geweten verwerkt. Bij de 
aanbieding daarvan heb ik wel aangegeven dat ik niet alles heb overgenomen. lk hoop dat daar later niet 
alsnog een keer commentaar op gaat komen, want anders krijgen we het stuk nooit de deur uit. 

(3) Waar ze flinke accenten wil leggen is bij de samenvatting. • kijk heel secuur naar haar aantekeningen. lk 
voeg de scan die ik gister verstuurde nog even bij. Ze viel over" Stas overweegt RCR in te zetten". Oat was in 
juni al besloten. Ze w il weten wat 'passende bouwtitels' zijn. Stas staat niet achter het benoemen van 'de 

participatietrajecten' . Die vormen geen redenen voor uitstel, zie ze. Daarvoor geldt hetzelfde. lk heb daar 
vanmorgen al een bericht aan gewijd in de richt ing van-en- Enkele punten zijn zonder meer een 
verbetering, maar wat mij betreft ook niet alles. lk weet niet of ik de opmerking over de 
participatietrajecten helemaal kan volgen. De link met uitstel is mij niet duidelijk: in elk proces moet je de 

participatie volwaardig opnemen. Waar je nog helemaal niets van dien aard hebt gedaan - zeals bij de 
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potentiele alternatieve locaties- zul je daar nog meer tijd voor nodig hebben. Het maakt dus deel uit van 
die grofgeschatte 18 a 24 maanden. 

(4) Vwb die participatietrajecten. Op 2 dee heeft Stas aan••• "toegezegd': 

- vroeg toezegglngen van de staatssecretarls over de inrichting van het proces van inspraak en 
een brief aan beide Kamers waarin de staatssecretaris verantwoording aflegt over de kwaliteit van proces 
tijdens het gehele project en hoe zij invulling heeft gegeven aan voorstellen voor alternatieve locaties en 
hoe ze is omgegaan met inspraak van de bewoners. Dit betreft de gewenste/verplichte partlcipatie in 
Herwijnen. Oat is iets anders dan de participatie in de eventueel op te pakken alternatieve locaties waar in 
de samenvatting aan wordt gerefereerd. De RCR procedure is duidelijk over de verplichte participatie. Oat 
kan dus ook in een reactie op de vraag van worden gegeven. Lijkt mij. lk zie alleen niet goed hoe 
we daar in het locatieonderzoek, c.q. in de samenvatting daarvan, op moeten ingaan. 

(5) Wil RVB komen met een concept-frase? Dus meer uitgewerkt hoe de inspraak van bewoners vorm 
krijgt binnen de RCR. De "toezegging-vraag van blikt ook terug. Ze wil dat de Stas verantwoording 
aflegt. Uit het net aangepaste "toezeggingen-overzicht" haal ik niet dat Stas dit inderdaad zelf ook toezegt! 
Daar kijken we dus samen naar. 

(6) Verder, Stas suggereert dat die 18-24 maanden extra tijd tov Herwijnen is exclusief infra-inspanningen zoals 
aanleggen kabels/wegen etc .. Zij redeneert dat het uitstel sowieso 18-24 maanden betreft (dat 
correspondeert met het woordje minimaal) in het meest gunstigste geval. Komen we ook op terug. 

Graag jullie respons voor mijn interne toelichting (nadere uitleg en reakties op niet-verwerkte suggesties van de Stas) en 
aangepaste rapporten voor donderdag COB. We doen een poging dit vrijdag mee te geven in haar weekend post. 
Volgende week is ze op reis, de 31e moeten we zien te komen tot een finale handtekeningen en verzenden rapporten. 
Wordt niet voor woensdagnamiddag dat we daar tijd voor hebben. 

Letwel: het is denkbaar dat we niet deze maand tot finalisering komen. Wanneer ze na haar reis meer opmerkingen 
heeft, kunnen de brieven niet voor feb de deur uit. In dat geval komen we knel met aankondigingen in lo kale bladen en 
de Staatscourant. lk bespreek dit met- Voorlopig dus niet verwijzen naar publlcatie in de Staatscourant de 31 e-

From:~~~==:~~AL/DS/DAOG 
Sent: maandag 20 2020 16:48 

To: ....... tno.nl>;·········Al/HDB 
mindef.nl>;······· Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>; 

rijksoverheid.nl' rijksoverheid.nl>; rijksoverheid .nl' 
rijksoverheid.nl>; BS/AL/DJZ/CI BST mindef.nl> 

i~c:~==~~~§§~~tn~o~.n~l>~;i~i~i~~D~M~O~/~P~OOiJ~N~/~ST~G~P min~tnl~··· mindef.nl>; 
rijksoverheid.nl>; nl>; 

<11••••l!r!]ii[kksgo~v~edrh~eiliid!,.. nnJ.:I>; BS/ AL/DCO mindef .n I> 
Subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist. 
Importance: High 

Beste Herwijnen-collega's, 

Midden van deze middag ontving ik een deel van de commentaren van de Stas op het pakket van afgelopen vrijdag. 
Daarna meteen een vergadering in gedoken. 
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Stas heeft daar ook opmerkingen bij gedaan op stukken die in december zijn geproduceerd, ik ontving locatie
onderzoek versie 3.0 van 19 dee retour. Ook heeft ze vragen en aanvullingen op het rapport van TNO dat, zie mijn 

interne toelichting, de status definitief heeft.- wil er svp toch naar kljken, ander gaarne even- contacten. 

Morgenochtend vroeg gaan- en ik bij haar op audientie. Orie zaken wil ze daar concreet zien: 
1. Het toezeggingen-overzicht. 
2. De validatie van het TNO-rapport - treedt in contact met RIVM). 
3. Tijdsplanning: (het origineel was:) 

a. Do 23 • Stas contact burgemeester West Betuwe 
b. Vrij 24 brief naar EK en TK uit, incl, beide rapporten +brief aan West Betuwe (i.a.a. provincie), incl 

rapporten en Q&A-bundel 
c. Ma 27 website uploaden brieven, rapporten en Q&A-bundel 
d. Wo 29 kennisgeving met aankondiging RCR in lokale media 
e. Vrij 31 publicatie RCR in Staatscourant 
f. Na upload website verzenden emails aan al degenen die een vraag hebben gesteld RVB~ 

met verwijzing naar de website met Q&As. 

- ben jij in staat om de volgende (RCR)-stappen aan te vullen? (svp ook naar-
3 feb is er een bezoek aan gem WB, maar ik weet daar verder geen details van. 

Er zal zoals het ernaar uit ziet de komende dagen nog heel wat geschaafd en extra toegelegd uitgelegd moeten worden. 
Graag daar snel me beginnen, het plan is nu nog dat eind deze week alles verstuurd wordt... 

lk heb de bladen met haar aantekeningen gescand. Graag allen die vast bezien en verwerken . 

••• wat kunnen we haar morgen melden over die kwestie fam V? Ergens zag ik dat ze daarnaar vroeg. 

Mvg-

From: 
Sent: vrijdag 17 
To: 

AL/OS/DAOG 
2020 14:52 

mindef.nl>; 

rijksoverheid.nl' 
rijksoverheid.nl' 
mindef.nl>; 

ri jksoverheid. n I>; 

mlndef.nl>; 

r ijksoverheid.nl> 

tno . nl>;"~~~~~~~::::::::~A~l/~H~D~B~minrutlJJ.! Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>; 

rijksoverheid.nl>; - <11•••tno.nl>; 
rijksoverheid.nl>; DMO/PROJN/STGP 

riiksoverheid.nl>; 
rijksoverheid.nl) 

nl>' _ , 
mindef.nl>; 

BS/AL/DCO 
BS/ AL/DJZ/CI 

~;ST:iiii555m~in~d~e~f~.nl>; 
Cc: AL/BSG <11••••1.!Jmtli.irund~etf:f.filnl>;····· (LO), Ors. EMSD, BS/Al/BSG/Mobpool 

mindef.nl> 

Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties (2) 

Beste medestrijders, 

Al deze documenten zijn onderweg naar de Stas (zle foto), en daarnaast ook in de formele, fysieke, parafenlijn. Dank 
voor jullie bijdragen waar lk de 7e. om had verzocht. Volgende week zal ik haar opmerkingen verwerken op deze 

versie 7. 

lk voeg de tekst van de lnterne toelichting toe. 
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Ondertussen is de planning dat de lakale/regianale bladen eind valgende week warden geinformeerd. Oeze bladen 
kunnen de informele aankandiging van de RCR dan publiceren rond waensdag 29 januari. De plaatsing in de 
Staatscourant is voorzien eind van die week .• overlegt hierover met OCO. 

From:~=~=:::~~~AL/05/DAOG 
Sent: dinsdag 7 2020 12:24 

=io:~~~~~~~~~~~~~~~tno.nl>;llllllllllllllll .. AL/HDB mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>; 

••••••l!r:liij!£ks!..QO!Y.Ve~rcbh~e~id!:J.nl!;I; - ....... tno.nl>; ri jksoverheid.nl: •••I 
... DMO/PROJN/STGP•lllllllllJm!!Ji[D.ndruerrf.Jl!nl>;llllllllllllllllllllllllllllllllll• 
<11••••l!Jmo.iil!lnQ.de~ftJ. nJ.!I>; rijksoverheld.nl>; ••••••••• 
<1111111111 .. nl>; BS/AL/DJZ/CI BST mindef.nl>;··· 
BS/AL/DCO mindef.nl>; rijksaverheid.nl> 
Cc: (LO), Ors. EMSO, BS/AL/BSG/Mabpool mindef.nl>;llllllllllllllAL/BSG 

mindef.nl> 
Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties 

Beste medestrijders, 

Oak al is het een dag na 3-Kaningen, vaor allemaal de beste wensen voor 20201 

Graagjullie medewerking voor het t ijdig aanleveren van de volgende stukken: 

Danderdagmiddag is er een ingelast overleg met de Stas. - wil wo-avond de Stas de valgende stukken toezenden, en 
daarmee vaor wo 08 jan 16.00u bij en mii: 

(1) Finale versie lnfographic RCR (van-reeds concept ontvangen); 
(2) Aanbiedings/appreciatie-brief beide rapparten aan EK en TK (dzv••I 
(3) Laatste versie Cammunicatieplan (kwam die van II of-
(4) Stroomschema I stappenplan planning (Herwijnen wel akkoord geen alternatief)(ook van II dacht ik). 

Vraag: - / /-Wanneer kunnen we de RCR In de Staatscourant aankandigen7 Dit is ook van 
belang voar het afgeven van de VVGB die. voor zijn rekening neemt. 

Plan is nu dat we a.s. vrijdag de ge 13.00u aan de Stas meegeven: 
(1) Concept Aanbiedingsbrief aan EK en TK en daarnaast oak aan gemeente West Betuwe. 
(2) RapportTNO - Z) (de meest actuele versie) 
(3) Rapport RVD • ,. (de meest actuele versie) 

Voor volgende week is het plan nu: 
(1) Parafenronde (DMO, CDS, DJZ, DGB) start maandag de 13' nadat aantekeningen van Stas zijn verwerkt .• 

i.o.m. - aanleveren bij BSG. 
(2) Beide (definitieve) rapporten blj - en- donderdag 15e COB_,_ 
(3) De 15• of 15•• licht Stas telefonisch de burgemeester van Betuwe West in.- laat via seer Stas bel

afspraak maken. 
(4) Uiterlijk de 17e. verstuurt Stas de aanbiedingsbrief met (definitieve) rapporten aan beide kamers en West 

Betuwe. 
(5) - verzendt een digitale versie van rapporten met separate aanbiedingsbrief naar West Betuwe (wie 

- voor mij cantactgegevens van -

s 



(6) Zodra die brieven verstuurd zijn, plaatst- de beide brieven en beide rapporten op de defensie 
radarwebsite. 

Se~araat zal- bellen met gemeente Reusel over hun brief van 21 okt • svp de contactgegevens even aan mij 
geven, zoals vanochtend besproken). • informeert provincie Zeeland vwb aanstaande WGB voor Noord-Beveland. De 
WGBn worden pas afgegeven nadat de RCR in de Staatscourant is afgekondigd. 

In de week dat de WGB voor projecten in de provincie Noord-Brabant (met o.a. A-16-parken) worden afgegeven (dzv 
- zal- de brieven aan Stas voorleggen waarmee- en prov N-Brabant een formeel antwoord geeft. 

Tot donderdag (voor het merendeel) bij de werkgroepvergadering, en anders om 12.30u bij de Stas. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard oak, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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~.a_SJ_A_LJ_o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Beste collega's 

<11•••••tno.nl> 
woensdag 22 2020 15:35 

AL/DS/DAOG; 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

rijksoverheid.nl; 
DMO/PROJN/STGP 

AL/HOB; 
rijksoverheid.nl; 

BS/AL/DJZ/CI BST; 

Naar aanleidlng van een vraag van de Stas zou ik bij de voorzitter van de ICNIRP-commissie navraag doen over de te 
verwachten publicatie van de nieuwe richtlijn. 

De "eind 2019" is nlet gehaald; Health Physics is het niet gelukt om de drukproef aan te bieden. Momenteel is het de 
verwachtlng dat (eind) Ql 2020 de nieuwe richtlijn gepubliceerd wordt. Wederom Is dit een verwachtlng waarop ik 
geen invtoed op het daadwerkelijke tijdsverloop heb. 

M.vr.gr. -
T+31···· location 

Electronic Defence ME1-=== • !n2J!! 
Senior research scientist 

From: 
--=---.-.l!!l!!!:l!l!r;::.-_______ lllllll!ll _____ C!!!lll __ .1ns1100~-- mindef.nl 

Sent: dinsdag 21 •• 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 2020 13:50 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the TT~o~: =~···· 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the I ••I In which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 
electronic transmission of messages. 

~
~ii~imlndef.nl; mlndef.nl; rljksoverheid.nl; 

rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl 
Cc: - ; mindef.nl; rijksoverheid.nl; nl; 

rijksoverheid.nl; mindef.nl 
subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2) 

Beste collega's, 

Vanochtend met-······ en Stas overlegd. 

We zljn er nog nlet. Er zljn nog diverse acties vereist. lk stuur deze mall nu vast omdat we onze tljd hard nodig hebben. 
Mogelijk volgt- nog met aanpassingen in de set aan richtlijnen. 
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- ... e_.s1._AL1...._o_c_o ___________________ _ 

-Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bljlagen: 

Goedemorgen allen, 

•••••• <11••••lrijksoverheid.nl> 
donderdag 23- 2020 08:48 

AL/OS/OAOG; AL/HOB; 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

tno.nl; 
tno.nl; nl; 

DMO/PROJN/STGP; 
BS/AL/DCO 

BS/AL/OJZ/CI BST; 

RE: comments Stas op Herwijnen pakket acties vereist (2) 
Samenvatting, alternatieve tekstdocx 

Bijgaand een aanpassing van de samenvatting (platte tekst). Geinspireerd op de opmerkingen van de staatssecretaris. 
Niet alles is letterlijk overgenomen, maar hiermee denken- en ondergetekende wel een elnd tegemoet te zijn 
gekomen aan de commentaren. lk hoop dat de aanpassingen geen reacties oproepen die weer verdere of geheel andere 
aanpassingen vereisen. 

Enkele aanpasslngen, zoals blj de doelstelling van het onderzoek, leiden ook tot redactionele aanpassingen in het 
rapport zelf. Die verwerk ik nog. 

Voor zover nodig stuur ik nog een nadere onderbouwing/motivatie waarom bepaalde onderdelen wel of niet zijn 
aangepast zodat- daar gebruik van kan maken bij een interne toelichting. 

Voor nu, vriendelijke groet, 

Van: mindef.nl 
Verzonden: dlnsdag 21 202013:50 
Aan: tno.nl; 

CC: tno.nl; 

•••lmlndef.nl 

mindef.nl; 
mindef.nl; 

mindef.nl;••••lmindef.nl;······ ••• 
mindef.nl 

----nl;·--· 

Onderwerp: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2) 

Beste collega's, 

Vanochtend met- en Stas overlegd. 

We zijn er nog niet. Er zijn nog diverse acties vereist. lk stuur deze mail nu vast omdat we onze tljd hard nodig hebben. 
Mogelijk volgt- nog met aanpassingen in de set aan richtlijnen. 

Hieronder vat ik die samen. In het algemeen: daar waar Stas aantekeningen heeft gemaakt op (voor een deel oude) 
documenten/rapporten/info-bundels: 

(1) Verwerk ze daar waar mogelijk 
(2) Daar waar je echt niet verstandig lijkt, of daar waar Stas om toelichting vraagt, geef die toelichting dan aan 

mij, dan plaats ik die in een interen toelichting (IT, net als ik vrijdag j.I. had gedaan). Hierbij duidelijk 
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~-B•S/•A-v.o_c_o ____________________________________ __ 

Van: --- tno.nl> 
Verzonden: maandag 27- 2020 12:22 

-:=======~Al/HOB; I Al/DS/DAOG; 
Aan: 
CC: 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

~=====rijksoverheid.nl; I DMO/PROJN/STGP; 
tSK/00/C41SR/SAIR C2; rijksoverheid.nl; 

--· BS/Al/DCO; 

nl 

rijksoverheid.nl; 
BS/AL/DJZ/CI BST; 
EMSD, CLSK/PLV C-

rijksoverheid.nl; 

Onderwerp: RE: comments Stas op Herwijnen pakket acties vereist (2) 

Bijlagen: TN0_2000_R10094.pdf 

Dames, Heren, 

Bljgaand Is het door ons aangepaste rapport, n.a.v. opmerkingen van de staatssecretaris. 

Graag verneem ik per ommegaande of er nag opmerkingen zijn, opdat het rapport via de officiele weg verstrekt kan 
worden, zonder ' track changes'. 

Vriendelijk groetend, 

-
From: 
Sent: Thursday, 
To: 

mindef.nl 
23, 2020 10:07 AM 

nl 
Cc: mindef.~~1;55i~~~~;~:55iilm~in~d;e~f.;nl;~~~=i=~rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl; - ; 

mlndef.nl; rijksoverheld.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl 
subject: Re: comments Stas op Herwijnen pakket: actles vereist (2) 

- ik heb vanmiddag een afspraak bij TNO met- en zljn leidingggevenden om te bespreken hoe we met dit punt 
om gaan -
Directeur lntegraal Beleid 
+31 __ _ 

Op 23. 2020 om 08:53-
geschreven: 

Dag- en anderen, 

<11•••••lnl> het volgende 

Van mljn kant een opmerking bij de lljst van laatste actles: 



aoc ~I 1. 

-BS/AUDCO 

Van: 
Verzondan: £nderdag 26 maart @§ 16:d 
Aan: AUDS/DAOG;·----· EMSD, BS/AUDS/Dir. 

PlanJ AfdLuOptr 
Onderwerp: RE: versie 7 kameMagen Herwijnen 

Geen aanvullende op- of aanmerkingen vanuit Ops,•• 

Groet, 

-
Van: Al/OS/DAOG 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:00 
Aan: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr ; •••••• EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/OO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: FW: versie 7 kamervragen Herwijnen 

Ook voor jullie natuurlijk 

From: Al/DS/DAOG 
Sent: donderdag 26 maart 2020 15:39 
To: Al/HOB 

riilcsoverheid.nl) 
tno.nl>; 
mlndef.nl>; 

Cc: outlook.com· 
-- minde~~.n~l>l;EEEEEEi riilcsoverheid.nl>; 

tno.nl>; 
DMO/PROJN/DIP PROJN 

BS/Al/OCO • 
BS/ Al/HDB/Stafbureau mindef.nl>; 

rijlcsoverheid.nl>; 
subject: versie 7 kamervragen Herwijnen 

Beste-

DMO/PROJN/STGP 

Beste schrijvers blnnen de Herwijnen-werkgroep, allereerst weer hartelljk dank voor jullle 
medewerklng, ook weer deze week. Lang niet iedereen ziet dit, maar het was wel weer even 
doorbijten, zeker In deze coronacrisis waarin we allemaal wat beperkter zijn met toegang tot archieven 
en elkaar ... 

Hierbij de toezegde versie 7 met en zonder track changes (TC). Ik heb gepoogd de inzichten van Stas, 
-TNO, RVB, OMO, CDS, DJZ allemaal mee te nemen en een plaatsje te geven. 

Ik kreeg opdracht om zoveel mogelijk vragen samen te voegen. Zelf vind ik dit de leesbaarheid niet 
direct ten goede komen. Immers, de vragen zijn nu gekunsteld gegroepeerd, terwijl er in de 83 vragen 
zelf geen afgestemde samenhang zat. , •••••••••• 

. We moeten hooguit in de vo gende ronde nog even goed 
checken of elke vraag ) een bevredigend antwoord heeft. 

Hanteer svp de versie zonder Track Changes. Die met TC meer voor de stas bedoeld. Daar zitten ook 
veel van jullie comments (hier en daar heb ik ( ... ) ingevoegd), zodat ze kan antwoorden kan vinden op 
haar vragen. 

Tenslotte, een collega bij Agentschap Telecom kijkt ook nog 'collegiaal' mee naar de beantwoording. 
Hopelijk ontvang ik begin volgende week zijn suggesties vwb het verder verduidelijken van 
antwoorden op technische vragen. 

[Paginanummer] 
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• Tweede Kamer 
DER STATEN-GENERAAL 

Aan de staatssecretaris van Defensie 

Plaats en datum: 
Betreft: 
Ons kenmerk: 

Den Haag, 5 maart 2020 
Aanbiedlng feitelijke vragen radar Herwijnen 
31936-718/2020D09209 

doc 375 

Commlssle Defensie 

Namens de vaste cornrnlssle voor Defensle bled lk u de feltelljke vragen aan over uw brief van 
6 februarl 2020 inzake Onderzoeken In het kader van de Rijkscoordinatieregellng voor de radar In 
Herwijnen. 

De comrnlssle ontvangt uw antwoorden op deze vragen graag ulterlljk 26 maart 2020. 

Hoogachtend, 

de grlffier van de vaste commlssie voor Defensie, 

T.N.J. de Lange 

Tweede Kamer der St11ten-Gener11al 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

T. 070·3182211 
E. cie.defCtweedekamer.nl 
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31936 radar Herwijnen 

nr. Lijst van vragen en antwoorden 

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) 

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantaJ vragen voorgelegd aan de 
staatssecretaris over de brief van 6 februari 2020 inzake de radar Herwijnen (31936, 
nr. 718). 

Nr Vraag 

De daarop door de XXX gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. 

Voorzitter van de commissie, 
Aukje de Vries 

Griffier van de commissie, 
De Lange 

Is hct onderzoek van TNO 'Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar' 
gebasecrd op de technische vcnnogens van cen nog te plaatsen SMART-L radar 
of op de vermogens van de huidige installaties in Wier en Nieuw-Milligen? 

2 lndien hetjuist is wat medewerkers van Thales in pers hebben gemeld over de 
nieuwe SMART-L radar die in Wier is geplaatst, dat 'alle grote gevaren binnen 
500 kilometer worden gedetecteerd, op 60 kilometer Jean hij een ijz.ercn object ter 
grootte van een tennisbal herkennen', waarom is dan ecn tweede SMART-L 
radar hoe dan ook nodig? 1 

3 Klopt het dat een tweede SMART-L radar een reserveradar is 'om het simpele 
feit dat als er een kapotgaat, er altijd nog een andere is'?2 Zo ja. waarom is er 
dan haast om die twecde radar in bcdrijf tc ncmcn, nu er zeer spoedig een nieuwe 
in Wier in bedrijf wordt genomen? 

4 Is het mogelijk dat aangrenz.ende radars, zoals bijvoorbeeld in Duitsland of 
Belgie, de taken van de SMART-L radar zouden kunnen ovememen? 

5 Op wclkc wijze z.ullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppcld 
worden aan de SMART-Lop de Nederlandse fregattcn? Kunt u bevestigcn dat de 
radargcgevens van de marine gekoppeld worden aan die van de op land 
geplaatste radars? 

6 Hoe beoordeelt u bet risico dat de aanwez.igheid van de SMART-L radar op de 
bctrcffcnde Jocatie in Herwijncn in de tockomst niet meer binnen de 
stralingslimiet valt door nieuw wetenschappelijk inz.icht en/of striktere normen? 

7 Hoe kunt u nog precies "rekening houden" met bet wijzigen van de ICNIRP
richtlijn als de SMART-L radar al is geplaatst? 

8 lndicn uit de stralingsmeting die u wilt uitvoeren na plaatsing van de SMART-L 
radar een contra-indicatie blijkt, welke stappcn kunt u dan nog zctten? 
Overweegt u dan alsnog om de radar elders te vestigen? Zo nee, wat is het nut 
dan precies van die controle? 

9 Kunt u uiteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR fonneel heeft 
afgekondigd? 

10 Kunt u nader motiveren waarom benodigde tijd voor hct plaatsen op ccn 
altematieve locatie voor u een doorslaggevende factor is? Is dit probleem immers 

1 Ncderlands luchtruim vcilig door nicuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020 
2 Nedcrlands luchtruirn vcilig door nicuwc radars Thales, Tubantin, 10 Januari 2020 
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oiet veroorzaakt door uzelf, door niet cerder uitgebrcid naar altcmaticvcn tc 
kijken? 

11 Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomcn in uw 
vervolgstappen ten aanzien van de plaatsing van de radar? 

12 ls hetjuist dat op cen vijftal kilometer van Hcrwijncn clfwindmolens worden 
gebouwd? Is Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van hecft? Indicn 
de SMART-L radar daar geen last van heeft, waarom zou een radarinstallatie 
daar bij Nieuw-Milligen we! last van hebben? 

13 Waarom kan er met de Nederlandse hogc(re) blootstellingslimieten van max 61 
V/m gecn enkele garantie wordcn afgcgevcn dat negaticvc gezondheidseffecten 
kunnen worden uitgesloten? 

14 Hoevcel altematieve locaties, die door bewoners zijn aangedragen, zijn 
uiteindelijk onderzocht? 

15 Waarom hecft u de mogclijkheid van een hogere radanoren bij Nieuw Milligen 
uitgesloten? Waarom worden de benodigde hoogtes daarvoor door Dcfcnsic clkc 
keer als niet mogelijk bestempcld, terwijl dit wel kan? 

16 Waarom valt Gilze Rijen af als altematieve locatie? 

17 Wat is de totale hoeveelheid straling in het betreffende gebied? 

18 ls het onderzoek naar de straling in Herwijnen gcricht op de actuclc straling van 
de bestaande blootstelling, zoals scheepvaartverkcer en KNMI-radar? lndien dat 
niet is meegeteld of opgeteld, waarom niet? 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Kum u toclicbten waarom niet gekozen is voor bet voorzorgsprincipe van 6 V /m 
zoals dat in meerdcrc Europesc landcn bet geval is? 

Waarom is bet niet mogelijk met de Nederlandse boge(re) blootstcllingslimieten 
van max 61 V/m een garantie at te geven dat negatieve gezondbeidseffecten 
kunnen worden uitgesloten? 

Hoc gaat u de door TNO als begrijpelijk erkende zorgen wegnemen? 

Kunt u toelicbten welke soorteo straling onder "RF velden" vallen? 

Verwijst "samenstelling van straliog" naar stralingscumulatie? Zo nee, wat is het 
dan wet? 

Kunt u voor de inzicbtclijkheid de grafiekeo, waarin de straling nu in 
percentages is wecrgegeven, omzetteo naar grafieken waarin de straling in V/m 
is weergegeven? Zo nee, waarom niet? 

Waarom gaat bet TNO-rapport niet uit van bet voorzorgsprincipe van 6 V/m 
zoals meerdere Europese landen? 

Waarom worden graficken met assen in percentages wccrgcgcven? 

Zijn in de conclusie, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan 
de blootstellingslimieten, alle stralingsbronnen meegenomeo? Zo nee, welke 
stralingsbronnen dan we!? 

Wat is het piekvcrmogcn van de primaire SMART-L radar? 

Waarom is er niet gewacht op de nieuwe ICNIRP normering? Welke garantics 
kunt u geven dat de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen gebaseerd zullen 
zijn op de nieuwe ICNIRP normeringen? 

Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de 
richtlijnen? 

Heeft u overwogen de praktijkervaring met de radar in Wier mee te nemcn in de 
besluitvorming over deze plaatsing? 
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32 Waarom zijn de omschrijvingen 'RF velden' en 'sarnenstelling van straling' 3 
gebruikt? Is bet juist dat bet gaat om non-ioniserende straling en 
stralingscumulatie? 

33 Wat is bet piekvermogen van de SMART-L radar? 3 

34 Klopt bet dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/april) verschijnen? 3 
Waarom heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken 
bij bet onderzoek? 

35 Hoe groot acht u het risico dat de radar te hoge stralingsdoses uitstraalt en 3 
daarom niet voldoet aan de normen? Waarom is het risico acceptabel om de 
bouw door te zetten? 

36 In het rappon staat dat nadat de ICNIRP richtlijnen zijn aangepast moet warden 3 
nagegaan of deze wijziging consequenties heeft voor de conclusies en 
aanbevclingen van dit rapport. Is hct dan nict essentieel om juiste conclusies te 
kunnen trekken op basis van de nieuwe richtlijnen en te wachten op dezc nieuwc 
richtlijn? 

37 Op basis van welke berekeningen is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse 9 
heuvelrug een probleem in de dekldng vanuit Nieuw Milligen? 

38 Waarom is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem 9 
in de dekking vanuit Nieuw Milligen? 

39 Zijn de figuren op de pagina's met bet getoonde bereik van de radar in Nieuw 10 11 
Milligen doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L 
radar? 

40 Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen 10 11 
uitgesloten? Welke bezwaren dan wet problemen ontstaan bij een hogere 
radartoren bij Nieuw Milligen? 

41 Wat is de maximalc blootstcllings-veldsterkte bij cen piekvermogen op 1.500 14 
meter afstand gezicn vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar richting het 
dorp Herwijnen? Valt deze op 1.500 meter wel onder de maximale 
blootstellingslimieten van 28-61 V Im? 

42 Welke altematieve locaties zijn onderzocbt? Wat zijn de resultaten van dat 18 33 
onderzoek? 

43 Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen altematieve locaties zijn 18 33 
ongeldig verklaard? En waarom? 

44 Hoeveel van de onderzocbte altematieve locaties bebben een tweede radar zoals 18 33 
de KNMI radar in Herwijnen? Welke overige stralingsbronnen bevinden zich in 
of nabij de onderzocbte altematieve locaties? 

45 Klopt bet dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op 21 
de ziekte ALS in geval van GSM-antennestations? Klopt bet dat er geen 
wetenscbappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS 
veroorzaakt? 

46 Klopt bet dat in Herwijnen ALS 36 maa.l zo vaak voorkomt als gcmiddeld? 21 22 
Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak biervan en het 
eventuele verband met straling? 

47 Waarom wordt de conclusie beperkt tot de SMART-L radar en niet cumulatief 30 39 
en bij piekvennogen? 

48 Hoe kunt u garandcren dat de aangehouden veldsterkte van 3 V /m voor 5G deze 31 
niet verder zal overschrijden in de toekomst, nu in bet rapport is gesteld dat niet 
goed kan worden aangegeven dat wat de bijdrage aan 5G zal zijn aan de 
sarnengestelde blootstelling? 
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49 Wat zijn de gevolgen indien deze bij voile uitrol van 5G boven de limiet van 31 
28V /m Lot 61 V /m gaat uitkomen? In hoeverre zal de straling van de K.NMl radar 
en SMART-L radar in de totale stralingsberekening meegenomen worden? 

50 Komt bet cumulatieve stralingsniveau van p 30,9% overeen met 465 V /m? 34 

51 In welke verhouding staat de stralingsniveau van 465 V/m tot de door de door 34 
bet ICNIRP gehanteerde norm? 

52 In bocverre speelt de afstand tot de radar een rol bij de berekening van de 34 
stralingsniveaus? Is bet juist dat wanneer men zicb binnen de -bij de berekening 
gehanteerde afstand van- 450 meter bevindt' de stralingsniveaus aanzienlijk 
zullen stijgen? Kunt u aangeven boeveel en welke objecten zicb binnen de -bij de 
berekening gehanteerde- 450 meter bevinden? 

53 Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V /m weergegeven worden 34 39 
in plaats van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet? 

54 Is de 100% in figuur 9 bet maximale piekvennogen van I 506V Im? 34 39 

55 Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale 34 39 
blootstellingslimieten van 28-61 V/m, wat is dan de minimale afstand tussen de 
radar en de dicbtstbijzijnde woning? 

56 Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op 34 39 
alle afstanden van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij 
piekbelasting in het worst case scenario? 

57 Waarop zijn de, ten opzicbte van 3G en 4G lagere, waardes van SG in figuur 4 en 34 39 
S gebaseerd? 

58 Wat is het piekvermogen van de KNMI radar? Welke invloed beeft dit op bet 34 39 
maxirnale stralingsniveau, rekening houdend met de conclusies uit het 
(aangepaste) RIVM rapport uit 2004 over de KNMI radar in De Bilt (met een 
piekvermogen van 250.000 Watt) waarin is gerapportcerd dat pickwaarden van 
80 V /m op 1000 meter afstand zijn gemeten op 2 meter hoogte? 

59 Kunt u bevestigen dat de aangebouden veldsterkte van 3V/m voor 50 niet verder 34 39 
zal overschrijden in de toekomst? 

60 Waarom er in de samengestelde blootstellingcn geen resultaten in V /m 34 39 
weergegeven, maar alleen een percentage ICNIRP? 

61 Klopt het dat de dichtstbijzijnde boerderij niet op 450 meter ligt, maar op 350 34 39 
meter? KJopt het dat daarbij niet ook de stralingsbelasting van de KNMI-radar en 
de scbcepsradars is opgeteld? Waarom is niet de juiste afstand aangehouden tot 
de eerste woning? 

62 Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op 34 39 
alle afstanden van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij 
piekbelasting in het worst case scenario? 

63 Is hetjuist dat de K.NMl-radar in De Bilt een piekwaarden van 80 V/m heeft bij 34 39 
een piekvermogen van 250.000 Watt? Is bet juist dat de KNMI-radar in 
Herwijnen een piekvennogen van 500.000 Watt beeft? Is bet juist dat de straling 
van de KNMI-radar amper invloed heeft op bet maximale stralingsniveau in 
Herwijnen volgens bet TNO-onderzoek? Hoe is dat te verklaren? 

64 Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gebanteerde maximale 34 39 
blootstellingslimieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken 
van de afstand die nodig is tussen de radar en de dicbts-bijzijnde woning in bet 
"worst case" scenario? 

65 Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsnivcaus op 34 39 
alle afstanden van de radar stapsgcwijs van SO meter tot aan 1500 meter, bij 
piekbelasting in het worst case scenario? 
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66 De waardes van SG worden veel lager gerapporteerd dan de huiclige mobiele 34 39 
telefonie 3G en 4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde !age waardes? 

67 Kan mo verklaren hoe bet mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag 34 39 
liggen? 

68 Hoe kan bet dat de limiet samengestelde blootstelling in starende modes in figuur 38 39 
9 gesteld is op 1506Vlm, terwijl de blootstellingslimiet volgens de overheid is 
gesteld op 28-61 Vim? Kunt u dit verscbil verklaren? 

69 Zouden de piekmomemen op zeer hoge niveaus boven de 28-61 Vim kunnen 38 39 
leiden tot gezondheidsscbade? 

70 Hoe boog is de absolute piek die aan straling uitgezonden zou kunnen worden? 38 39 
Hoe vaak zal de SMART-L radar dit piekvennogen uitzenden? 

71 Wat is bet maximale vennogen van de radar in megawan en wat is het 38 39 
piekvennogen aan veldstcrkte in Vim? 

72 Hoe kunt u garanderen dat de KNMI radar en SMART-L radar, die los van 38 39 
elkaar een piekveldsterkte boven de 61 Vim en 50Vlm kunnen bebben, over een 
langere periode voldoen aan de ICNIRP norrnen? 

73 Is bet juist dat ICNIRP een maxirnale piekbelasting van 6 minuten heeft? Is bet 38 39 
juist dat hierrnee een piekbelasting per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat 
dan? 

74 Hoe vaak za1 de SMART-L radar bet maximale piekvermogen uitzenden? Per 38 39 
week? Maand? Jaar? 

75 Bent u ennee bekend dat deze piekrnomenten op z.cer hogc nivcaus boven de 28- 38 39 
61 V Im we) kunnen leiden tot gezondheidsscbade? 

76 Hoe verkJaart u de verschiJlen in de uitkomsten tussen bet TNO memorandum 39 
vanjuni 2019 en het mo Evaluatie rapport van februari 2020? 

77 Wat is de verklaring voor de verscbillen in uitkomsten tussen bet TNO 39 
memorandum vanjuni 2019 en bet TNO evaluatierapport van februari 2020? 

78 Is bet (tecbniscb) mogelijk dat de over 6 maanden operationele SMART-L Radar 39 40 
in Wier de (eventuele) uitval van de MPR radar in Nieuw Milligen kan 
opvangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in hoeverre is dit meegenomen bij de 
plaatsing in Herwijnen? 

79 Heeft de SMART-Lop Nieuw Milligen meer of minder last van de windmolens 39 40 
dan de situatie in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dit 
toelicbten? 

80 Waarom is gekoz.en voor een RCR met betrekking tot Herwijnen? 39 40 

81 Wanneer komt u met een eigenlijk wettelijke blootstellingslimieten z.oals Belgie, 41 
Italic? Indien u met een vergelijkbare wettelijke blootstellingslimieten zou 
komen, wat betekent dat voor de situatie van Herwijnen met 5G, KNMI radar, 
SMART-L radar en scheepvaart? 

82 Klopt het dat TUV Rheinland de referentiemeting beeft uitgevoerd? Klopt bet 41 
dat dit bedrijf geen geaccrediteerd testinstituut is voor de referentienonnen? 
Waarom is in dat geval de opdracht toch aan dit bedrijf gegeven? 

83 Klopt het dat Nederland gecn eigen blootstellingslimieten beeft en dat bet 41 
voomemen is deze limieten wel in te voeren in verband met de installatie van 
5G? Wat betekent dat voor de situatie in Hcrwijnen met 5G in bet licht van de 
KNMI-radar, de SMART-L radar en de scbeepvaart? 
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......... e.s.1A_v.o_c_o ________________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 08:55 
Aan: 
Onderwerp: 

EMSD, BS/AIJDS/Dir. Plan./AfdluOptr 
RE: FV mbt Radar Herwijnen 

Thnx, ik wacht In spanning af . © 
Goed weekend! 

Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 08:51 Aan:················ Onderwerp: FW: FV mbt Radar Herwijnen 

Goedemorgen-

Alvast een voorwaarschuwlng, er zltten weer wat kamervragen aan te komen ;-0. 

Alvast een goed weekend gewenst. -
BS/Al 

BS/Al 
BS/AL/HOB· 
BS/AL/HDBV/Dir K&I 

mindef.nl>;···· 
Dir K&l/E_Missie mlndef .nl>; 

1iiiiim~in=d=ef~.n~I>; I BS/AL/DS/Kab OS 

BS/AL/OS/IMS 
mindef .nl>; 

mindef.nl>; 

mindef .nl>; 

min def .nl>; 



Goedemorgen •• 

l TC/COGP/INTEGR 

mindef.nl>;···· 
mindef.nl>; 

Or. ir., OMO 
mindef.nl> 

Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief en de Feitelijke Vragen mbt de Radar Herwijnen. 
Graag je conceptantwoorden uiterlijk 19 maart aanbieden bij kabinet DGB. 

Met vrlendelljke groet 

Directoraat-Generaal Beleld 
Mlnlsterle v an Defensle 
Plein 4 I Den Haag I Kamer A-18 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 586 

M +31 

Disclaimer: De lnformatle verzonden met dit e-mallbericht Is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlljke of vertrouwelijke lnformatle 
bevatten. Gebrulk van deze infonnatle door anderen dan de geadresseerde(n) en gebrulk door hen die nlet gerechtigd zljn Viln deze infOrmatie kennls te 
nemen, is verboden. lndien u niet de geadresseerde bent of nlet gerechti1d bent tot k1misnemlng, is openbaarmaklng, vermenisvuldiging. vet'$f)relding en/ of 
verstrekking van dete lnformatle aan derden nlet toeaestaan en wordt u verzocht dlt bericht teru1 te sturen, het origineel te vemletigen op al uw systemen en 
contact op te nemen met de anender. 

Disdaimer: The Information sent In this email Is intended solely for the addressee(s) and may contain personal or confidential information. Use of this 
Information by anyone other than the addressee(s) and use by those who are not authorised to take not1 of this information Is prohibited. If you are not the 
addressee or are not authorised to take note of this lnf0011atlon, the disclosure, reproduction and/or distribution of this Information to third parties Is not 
permitted and you are requested to return this message, destroy the original on aH of your systems and to cont.let the sender. 
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doc 384 

~.a.~_A_yo __ co ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

;555:~=~Al/HDB;;;;;1 ·~~~='-··· i BS/AL/HDB/Stafbureau; rijksoverheid.nl; 

Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Oefensie mbt Radar Herwijnen 

Bljzonder merkwaardig. Genoeg dubbele vragen en de meerderheid van de vragen over de inhoud van ons rapport zijn 
notabene behandeld, uitgelegd of toegellcht. lk voorzie dat de antwoorden van TNO voornamelijk verwijzingen naar de 
onderhavige gedeelten uit het rapport gaan warden. 

Verder zijn er vragen die technisch wel kunnen warden uitgewerkt, zoals 

Kunt u voor de inzichtelijkheid de grafieken, waarin de strafing nu in percentages is weergegeven, omzetten naar 
grafieken waarin de strafing in V/m is weergegeven? Zo nee, waarom niet? 

maar of het daarmee inzichtelijker wordt, betwijfel ik. Oat is ook de reden dat we niet V /m hebben gegeven, omdat de 

limiet frequentieafhankelljk is (uitgelegd in het rapport ©I dus als de verschillende systemen samengesteld bekeken 
moeten warden, is V/m een nutteloos resultaat. 

En 

Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op a/le afstanden van de radar, stapsgewijs 
van 50 meter tot aan 1500 meter bi} plekbelasting in het worst case scenario? 

Die berekeningen kunnen we natuurlijk maken maar dat is een aardige klus. lnteressant is de ambiguiteit in de vraag: 
"Alie afstanden". lk neem aan dat bedoelt wordt om een cirkel rond de radar te plaatsen en 360 graden random tussen 
som en 1450m uit te rekenen. Maar we Ike stapgrootte willen ze dat zien? Wat vinden ze belangrijk? Wat will en ze 
bereiken? 

M.vr.gr. -
Location 

Senior research scientist 

Electronic Defence E•••••• 

................................................ 



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to Inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the From: 
electronic transmission of messages. ••••mindef.nl 

Sent: vrijdag 6 maart 
202011:25 

mindef.nl; mlndef.nl; mlndef.nl i
;o~: EEEE:rijksoverheid.nl; rijksoverheld.nl; 

Cc: mindef.nl; - ; mindef.nl;·····rijksoverheid.nl 
Subject: 83 vragen van de VCD Defensle mbt Radar Herwijnen 

Beste Herwijnen-collega's, 
Vanochtend zijn binnengekomen meer dan 80 vragen over Herwijnen. Veel vragen zijn technisch van aard en hebben 
betrekking op het TNO-rapport. Maar er zijn er ook die gericht zijn op alternatieve locaties en nabijgelegen 
boerderijen/woningen een hoe hoog de straling daar precies is. 
De deadline die mij is gesteld Is 19 maart. Maandag bespreek lk met- hoe we de beantwoording stroomlijnen. Einde 
van die middag spreken we de stas tijdens het luchtvaartoverleg. Hopelijk komt er dan ook meer duidelijkheid over het 
afgeven van de WGBs. 
Voorlopig is mijn advies aan TNO, OMO en RVB: bestudeer alvast de vragen en bereid een antwoord voor. 

Mvg-

Van: "%HOB Parlementaire zaken, BS/AL/HDB/Stafbureau" <11•••••••••rm!1Jil.Qnf!;de~f~.nl> 
Datum: vrijdag 6 maart 2020 om 07:56:52 
Aan: AL/DS/DAOG" 
Cc:' BS/BOEs/MLA" 

BS/AL" 

BS/AL" 

mindef.ni>, ' 
mindef.nl>,' 

min def .nl>, ' 
mindef.nl>, ' 

mindef.nl>, 
mindef.nl>, ' 

mindef.nl> 
mindef .nl>, ' 

BS/AL/OS"• 
AL/OS/OOPS" 

AL/OS" 
AL" 

AL/HOP" BS/AL/HOB" 
BS/AL/HOBV/Dir K&I" mindef.nl>, ' 

mindef.nl>,' 
mindef .nl>, ' 

BOEs/IVD" 

BS/ AL/HOB/Stafbureau" 

min!!e~f.~nl;>~,·~=~~~~~ mindef.nl>, ' 
mindef.nl>, ' 

BS/BO Es/I GK" 

mindef.nl>,' BS/AL/OS/Dir. Plan." mindef.nl>, •••••••• 
Ors." mindef.nl>,' HOB/Stafbureau" mindef.nl>,' 
Be., BS/AL/DCO" mindef.nl>,' mindef.nl>, ' 

BS/Al/OVH" mindef.nl>, "#DL, BS/AL/HOB" mod.nl>, ••••••• 
iiiilOOCL/B& TC0/140ZWTOE/2ZWTPEL" mindef.nl>, "%Bestuursondersteuning DOSCO, 

DOSCO/ST OOSCO/KERNST/BO" mindef.nl>, " BS/AL/OS/Kab OS" 

<11••••••1rm!1Ji[.Qn.Q.degjf[J.n1tl>, ' AL/BSG" mindef.nl>, '••••I 
- BS/Al/BSG" mlndef.nl>,' Dir K&l/E_Missie" mindef,nl>, 

•• AL/HDFC/Kab HDFC" BS/AL/OS/IMS" 
mindef.nl>,' 

BS/AL/DS/Kab OS" 
CZSK/PBV/INT/BPB/PROG" ~mindef.nl>,' 

mlndef.nl>, ' 

mindef.nl>, ' 
AL/BSG" 
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,===~~ OMO/DIR B&B/B OST'' I mindef.nl>, 1 

RW, B Ee BA, OMO/DIR B&B/BP&BV/CL VKAM" • 
BS/AL/HDFC/Kab HDFC"· mindef.nl>, 1 

mlndef.nl>, 1 

BS/AL/BSG" 
mindef .nl>, ' 

<11•••llmindef.nl>,' BS/AL/DS/Kab OS" 

AL/DC011 

mindef.nl>, ' 

LTC/COGP /INTEGR" 

BS/AL/HDP/Aandg. PAL" mindef.nl>,' DIR B&B/B OST" mindef.nl>, •••••••• mlndef.nl>, 

.,====:~:BS/AL/HOP/Star• mindef.nl>,' 
1 mindef.nl>, ' AL/HDP/Aandg. PAL" mindef.nl> 
Onderwerp: FV mbt Radar Herwijnen 

Goedemorgen-

Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief en de Feitelijke Vragen mbt de Radar Herwijnen. 
Graag je conceptantwoorden uiterlijk 19 maart aanbleden bij DGB. 

Met vriendelljke groet 

Oirectoraat-Generaal Beleid 
Mlnisterie van Defensie 
Plein 4 I Oen Haag I Kamer A-18 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

M+31 
mindef.nl 

Dr. ir., OMO" 

Disclaimer. De lnfonnatl1 venonden met dit e-mailbericht Is uitsluitend bestemd voor de ge1drMseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelljke lnfonnatle 
bevatten. Gebruik van deze lnformatle door anderen dan de 1eadresseerde(n) en aebrulk door hen die niet 11rechtlgd zlJn van d1z1 infonnatie kannls te nemen, is 
verboden. lndlen u niet de 1e1dresseerd1 bent of nlet gerechti&d bent tot kennlsnemlng, Is openbaarmaklng, vermenlavuld1&in1, verspreiding en I of verstrekking 
van deie lnformatie aan derden nlet toes.man en wordt u ve~ocht dlt bericht terua te sturen, het origlneel te vemletigen op al uw systemen en contact op te 
nemen met de a~endef. 

Disclaimer: The Information sent In this emaU is intended solely for the addressee(s) and may contain person~ or conftdentlal Information. Use of this lnfonnation by 
anyone other than the addressee(s) and use by those who are not authorised to take note of this Information Is prohibited. If you are not the addressee or are not 
authorised to take note of this Information, the dlsdosure, reproduction and/or distribution of this Information to third parties Is not pennltted and you are 
requested to retum this message, destroy the ori1ln1I on 111 of your systems and to contact the sender. 

Oit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde- of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met rislco's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages. 
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doc 385 

__ e
111
s1 .. A_LJ .. o_c_o ___________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

-

••••••• EMSO, BS/AljOS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
maandag 9 maart 2020 13:38 

RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen 
2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718) ops-vragen (antwoorden BH) aanvulling 
AdG.docx 

Dank en mijn aanvullingen. Ik denk voldoende info en hiermee zou - wet uit de voeten moeten 
kunnen. Zet jij dit namens ans al door richting- en de rest? 

Groet, 

-
Van:·················· 
Verzonden: maandag 9 maart 2020 11:18 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen 

Mijn eerste poging. 

Van: EMSD, BS/ AL/OS/Dir. Plan./ AfdLuOptr <ll•••lrimQJ.inrud!§e:f:.f.filnl> 
Verzonden: maandag 9 maart 2020 08:53 

Aan:•••••••••••••••••••l 1••••rrmll!i n!fd~ef,;f. noJI> 
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen 

Super, kan ik verder met andere zaken ;-( 

Van:•••••••••••••••••••11••••rrmll!i nJ.fd~ef,;f.noJI> 
Verzonden: maandag 9 maart 2020 08:45 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr <ll•••lnmJ..iJi nrud~ef:!f. noJI> 
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen 

Copy,•• ik ga nu een eerste slag maken, ok? 

Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr <ll•••lnmnJ.inrud!!le!:_f.nffil> 
Verzonden: maandag 9 maart 2020 08:40 

Aan:1111•••••••••••••••• .. <11•••lrrmllii n~d~e:f:.f. n!nl> 
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen 

-Ik heb lk In het oeel de ops oerelateerde vragen oehlghllght. Volgens mlj zljn dlt de vragen waar wat over kunnen 
zeggen, de rest llgt allemaal blj RVB, TNO en DGB. 

Groet, -



Van:··············--- mindef.nl> 
Verzonden: maandag 9 maart 2020 07:27 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 11•••1.!Jm[ll;i n~d~ei;f. n!J!I> 
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen 

Prima, ik ga er vandaag aan beginnen . 

Van: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 11•••1nm!1!Jinrud~ef:.f.nD!I> 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 15:23 

Aan: --
mindef.nl> 

Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen 

-Pak j ij de Ops-vragen op en stemmen wij die aan de voorkant af en daama kijken wij samen naar de 
antwoorden die de anderen hebben bedacht. Is dat een idee? Houden iig de lijntjes volgende week even 
kart. 

Greet, 

-
Van=•••••••••••••••••••• <11•••l!!m!iJinrnd~e1.f.n!nl> 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 14:53 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr <ll•••lnm:!J.i n!l!d~e1f . .n!nl>;······· 

CLSK/DO/C41SR mindef.nl> 
Onderwerp: FW: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen 

t.i. 

lk lees vanaf maandag mee. 

Goed weekend! 

Van: AL/DS/DAOG 11•••1rm!Jlimndrue:ff.mnl> 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 11:25 

Aan: rijksoverheid.nl',=====~~~ili 
rijksoverheld.nl>; I tno.nl>; 

DMO/PROJN/STGP DMO/PROJN/DIP PROJN 

CC: AL/HDBI 
BS/ AL/HDB/Stafbureau 

riiksoverheid.nl> 

mindef.nl> 

mindef.nl>; -
mindef.nl>; 

Onderwerp: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen 

Beste Herwijnen-collega 's, 

mindef.nl>; 

tno.nl>; 

V anochtend zijn binnengekomen meer clan 80 vragcn over Herwijnen. V eel vragen zijn technisch van aard en 
hebben betrekking op het TNO-rapport. Maar er zijn er ook die gcricht zijn op alternatieve locaties en 
nabijgelegen boerderijcn/woningen een hoe hoog de straling daar precies is. 
De deadline die mij is gestcld is 19 maart. Maandag bespreek ik met .. hoe we de beantwoording 
stroomlijnen. Einde van die middag spreken we de stas tijdens het luchtvaartoverleg. Hopelijk komt er dan ook 
mcer duidelijkheid over het af geven van de VV GBs. 
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Voorlopig is mijn advies aan TNO, DMO en RVB: bestudeer alvast de vragen en bereid een antwoord voor. 

Mvg ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Aan:' 
Cc:' 

~mindef.nl>,' 
' ~mindef.nl>,' 

~mindef.nl>, ' AIJBSG" -=-mindef.nl>,' 
KAB/SIEALGOST" ~mindef.nl>,' 

mindef.nl> 

mindef.nl>, 

~mindef.nl>,' PBVIKAB" ~mindef.nl>, 
' AUBSG" mindef.nl>, ' 
.AUHDP/Aangb. AWR/Proj DAvw" ~mindef.nl>,' 

~mindef.nl>, ·-BS/AUDS/ProjafdCPM'' ~>.' 
AUDVH/Dir VH" -=-mindef.nl>,' OMO/DIR B&B/B 

OST" ~mindef.nl>,' UDCO" -=-mindef.nl>, 
' BS/AIJBSG" -=-mindef.nl>, ·-RW, B Ee BA, 
OMO/DIR B&B/BP&BV/CL VKAM" ~mindef.nl>, ' 
BS/AUHDFC/Kab fIDFC" ~mindef.nl>,' 

-LTC/COGP/INTEGR" mindef.nl>, ' BS/AUDS/Kab DS" 
~mindef. nl>,' BS/ALJHDP/Aandg. PAL" -=-mindef.nl>, 
' DIR B&B/B OST" ~mindef.nl>,' BS/AIJHOP/Staf' 
~n1indef.nl>,' Dr.ir.,OMO''~>. 
' AUHDP/Aandg. PAL" ~mindef.nl> 

Onderwerp: FV mbt Radar Herwijnen 

Goedemorgen 
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Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief en de Feitelijke Vragen mbt de Radar Herwijnen. 
Graag je conceptantwoorden uiterlijk 19 maart aanbieden bij DGB. 

Met vrlendelljke groet 

Dlrectoraat-Generaal Beleid 
Mlnisterie van Defensle 
Pleln 4 I Den Haag I Kamer A-18 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 586 

M+31-
-· I def.nl 

Disclaimer. ~ lnfonnatie venonden met dit e-mallbericht Is ultslultend bestemd voor de aeadresseerde(n) en kan persoonlijk.e of vertrouwelljke lnformatle 
bevatten. Gebrulk van deze lnformatle door anderen dan de geadresseerde(n) en 1ebrulk door hen die nlet 1erecht11d zljn van deze tnformatie kennls te nemen, Is 
verboden. lndlen u nlet de geadresseerde- of nltt serechtigd- tot kennisnemlng, Is openbaarmaking. vennenlgvuldlglng. verspreldlng en/ of verstrelddng 
van daze lnformatle aan derden niet toeaestaan en wordt u vertocht dlt bericht terua te sturen, het- te vemletlgen op al uw systemen en contact opt• 
nemen met de afzender. 
Disclaimer. The information sent In this emaH Is intended solely for the addressee(s) and may contain personal or confidential lnformatlon. Use of this information by 
anyone other than the addressee(s) and UR by tho5e who are not authorised to take note of this Information Is prohibited. If you are not the addressee or are not 
authorised to take note of this Information, the dlsdosure, reproduction and/or dlstrbution of this Information to third parties ls not permitted and you are 
requested to return this mem1e.- the original on all of your systems and to contact the sander. 
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doc 388 

~-B•S/•A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

Van: 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 09:00 Aan: 
CC: --=====~!AL/OS/OAOG I EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Heiwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

Copy, ••I wij blijven meelezen. 

Greet, 

-
Van:•·····-AL/DS/OAOG 
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 15:32 

i=an=: ~~~~~~~~~~~~~~~!~11;~~~~nll;ill~~i1;BiSi/Ail/~D~JU~CliB!ST~;~ -ILT ; - ILT; 
DMO/PROJN/DIP PROJN ; BS/ AL/HDB/Belmdwrs ; 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 
CC: AL/HOB; DMO/PROJN/STGP; 
-OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL 
Onderwerp: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

Beste collega's, 

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn 
gaan brengen (zie hieronder qua vorm* ) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u) 
zodat daarna tijdig alle format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden. 

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april. De 
deadline voor die stukken/fiches wordt 25 maart 13u. 

* Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie 
antwoorden. Breng de antwoorden in geel aan is mijn voorstel , wanneer je vindt dat anderen er nog 
serieus naar moeten kijken. - betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere 
fine tuning inclusief de 'smaak van de dag' volgt later hier. 

~zkhten. in bljlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw 

~ en - jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per 
erliiiT""probereiil)etrokken te houden. © 

Tot morgen, 

Mvg-

From: rijksoverheid.nl> 
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52 

~io:~~~~~~~~~A~L/iOiSi/!D!A!O!G~~~~~miiin!de;f~.n~I>~;~~~~~~~~ rijksoverheid.nl>; n!; BS/AL/DJZ/CI BST 
mindef .nl>; riiksoverheid.nl>; 

riiksoverheld.nl>; minbzk.nl>; 



Allen, 

Bijgaand als brjlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend. 

Groet en tot morgen, 
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doc 389 

........ a.SJ_A_v_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Beste collega's 

Nog even een reactie over 

•••••••••••• tno.nl> 
donderdag 12 maart 2020 21 :38 

AL/DS/DAOG; rijksoverheid.nl; 
rijksoverheid.nl; BS/ AL/DJZ/CI SST; 

rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; ilentnl; 
DMO/PROJN/DIP PROJN; BS/AL/HDB/Belmdwrs; 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr,······ -AL/HOB; DMO/PROJN/STGP; 
OOCL/B&TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL; 

nl; minbzk.nl 
RE: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw) 

1. De hoofdprljs. Tja, het behoeft geen betoog dat ik !lever de loterij win©. En .... Gezien de statistisch 

ongunstige positie gok ik ook weer nlet Q. 
2. De nieuwe ICNIRP richtlijn. Het is ook nog afwachten wat de raad van Europa gaat adviseren wat met de 

nieuwe ICNRIP richtlijn gedaan moet worden. Wellicht zal de raad van Europa deze nleuwe ICNIRP richtlljn 
overnemen. Vooralsnog is de 1998-richtlijn nog leidend. 
Het is dan een besluit van Nederland deze aanbeveling in nationale wetgeving moet worden overgenomen 
of zoals nu is dat niet te doen en de nieuwe richtlijn te gebruiken. Maar dat is naar mijn bescheiden mening 
een politiek besluit. 

a. Vanmlddag heeft de Stlchting Electrohypersensitiviteit hun grate teleurstelling uitgesproken over 
de, naar hun visie, tekortkomingen in de nieuwe ICNIRP richtlijn. 

M.vr.gr. -
Senior research scientist 
Electronic Defence 

T+31···· M----· E tno.nl 

Location 

-
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 
electronic transmission of messages. 

••••mindef.nl 
Sent: donderdag 12 maart 2020 15:02 

From: 

To: rijksoverheeii:d.~n~I;===~~~ mindef.nl; 
rljksoverheid.nl; I 
mindef.nl;••llllllll ·--~ 

Cc: mindef .nl; 

minbzk.nl;········ 
subject: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw) 

ilent.nl; mindef.nl; 

~==m~i~nd= nl; 



Beste collega's, 

Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover geinformeerd over de beantwoording van kamervragen en het AO 
op 8 april. 

Kamervragen. 

Graag voor a.s. maandag 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen. 

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefellclteerd- en-jullie hebben de hoofdprijsl Die 
graag lnvoegen in het doc dat ik gister verspreidde. lemand gaf vanochtend aan dat antwoorden van TNO apart 
moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of larderen met: "TNO geeft aan dat ..... " 
Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo geeft ze aan dat de inhoudelijke expertise van jullle 
afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en julstheld ls. lk zal daar waar nodig nog een "defensie-duiding" 
toevoegen aan jullie antwoorden. 

Het AO op 8 aprit. 

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor 25 maart 13.00u: 

Update van fiche: 
1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK) 
2. Operationale onderbouwing (idem)(dzv CLSK) 
3. Communicatieplan (RVB Mia) 
4. RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorlopend tot de geplande in gebruik nemlng 

radar medic 2022 

Nleuwe fiches: 
5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die t ijdig reageren)) 
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO) 
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties. 

lllliii;nl>; 
BS/ Al/HD B/Belmdwrs 

mindef.nl>; 

art 11 

mindef.nl> 
Cc: Al/HOB mindef.nl>; OMO/PROJN/STGP 

mjndef.nl>; 
mindef.nl> 

OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL 

Subject: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

Beste collega's, 

2 



Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn gaan brengen 
(zie hieronder qua vorm•) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u) zodat daarna tijdig alle 
format- en parafenhordes In dit gebouw en X-post genomen kunnen worden. 

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april. De deadline voor die 
stukken/fiches wordt 25 maart 13u. 

•eijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie antwoorden. Breng de 
antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog serieus naar moeten kijken. 
betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere fine tuning inclusief de 'smaak van de dag' volgt 
later hier. 

(§ in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw inzichten. 

@:m en-jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per email proberen 
betrokken te houden. © 

Tot morgen, 

Mvg-

From: rijksoverheid.nl> 
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52 
To: Al/DS/DAOG mindef.nl>; 

riiksoverheid.nl>; 
riiksoverheid .n I>; 

minbzk.nl>; 

BS/AL/DJZ/Cl BST 

rijksoverheid.n I>; -ILT llenT.nl>; - ILT 

~:l:l:l:iil~einti.nil;>;J 1 nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN 
nl>; 

mindef.nl> 
Subject: Agenda+ bljlagen t.b.v. vergadering Herwijnen 12_03_2020 

Allen, 

Bijgaand als biJlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend. 

Groet en tot morgen, 

Dit berlcht kan informatle bevatten die nlet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

3 



doc 390 

........ e.SJ.A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

Van: ••• BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 13:23 
Aan: AL/DS/DAOG; 

BS/AL/DJZ/CI BST; 
- ILT; -ILT; 

DMO/PROJN/DIP 
PROJN; 

CC: AL/HOB; DMO/PROJN/STGP; 
OOCL/B&TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL 

Onderwerp: Re: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

-
Vraag 10 
- lijn is altijd geweest (uitgesproken door Stas in debattcn, volgens mij ook opgenomen in brief aan EK) dat 
tijd een belangrijke factor is, vanwegc de grondwettclijke taak om het luchtruim te bewaken. Bij uitval van 
de verouderde radar in Nieuw Milligen kan de Staatssecretaris niet garanderen dat Defensie deze taak kan 
uitvoeren. Lijn is ook geweest: zoektocht naar altematieven was niet nodig, omdat Herwijnen geschikte 
locatie was en gemeentc mee wilde werken. 

Vraag 74 
- vragen over piekbelasting zijn eerder door de omgeving gesteld, dit in relatie tot gezondheid. 
Als ik het goed herinner is hier ter voorbereicling op de debatten in de EK iets over op papier gezet voor de 
Stas. 

Groet, -

DMO/PROJN/STGP" mindef.nl>, ' 
-OOCUB&TC0/140ZWTCIF12ZWTPEL" ~mindef.nl> 
Onderwerp: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 



Beste collega's, 

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toellchten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn gaan brengen 
(zie hieronder qua vorm•) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u) zodat daarna tijdig alle 
format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden. 

Eveneens zal lk een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april. De··· voor die 
stukken/fiches wordt 25 maart 13u. 

•eijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie antwoorden. Breng de 
antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vlndt dat anderen er nog serieus naar moeten kijken. 
betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere• tuning incluslef de 'smaak van de dag' volgt 
later hier. 

@ in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw inzichten. 
@m en-jullie zljn morgen kennelijk nlet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per email··· 
betrokken te houden. © 

Tot morgen, 

From:····· Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52 
To: AL/DS/DAOG ; 
BS/ AL/DJZ/CI BST ; 
--ILT; 
Subject: Agenda + bijlagen t.b Herwijnen 12 03 2020 

Allen, 

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ans overleg morgenochtend. 

Groet en tot morgen. 

2 

nl; 
- ILT; 

DMO/PROJN/DIP PROJN 



doc 391 

........ e.SJ_A_v_oc __ o ______________________________________ _ 

Van: ••••••• BS/AL/DJZ/CI BST 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 11:52 
Aan: AL/DS/DAOG; 

CC: 

Onderwerp: Re: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

Beste-

Zoals je weet werk ik op dit moment verplicht thuis. Helaas is bet netwerk overbelast waardoor ik steeds uit 
het systeem wordt gegooid en ik noodgedwongen maar op de IPad ben overgeschakeld. 

Zic hieronder enkele vragen die ik heh beantwoord. Het zijn vragen waar soms ook RVBffNO voor aan de 
lat staat. dus wellicht krijg je ze dubbel. 

We hebben het nu steeds over het RIP, maar we moeten ook niet de omgevingsvergunning vergeten. Die 
moet tegelijkertijd met het RIP ter inzage worden gelegd en daartegen staat dan ook beroep open. We 
hebben dit donderdag niet meer expliciet besproken hoe dit invloed heeft op het door ons gewenste tijdpad. 
Maar de ontwerp-omgevingsvergunning moet m.i. Dus ook tegelijkertijd met het Ontwerp-RIP tcr inzage 
worden gelegd om de timing te halen. 

Hartelijke groeten, 

-
9. Kunt u uiteenzetten hoe bet proces gaat verlopen nu u de RCR formeel- afgekondigd. 

Nu bet besluit tot toepassen van de RCR voor het project Herwijnen in de Staatscourant is gepubliceerd zal 
eerst een voorontwerp van het Rijksinpassingsplan ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen zowel 
provincie(s), gcmeente(s) als omwonenden een schriftelijke rcactie geven. Op deze rcacties zal een 
schriftelijke rcactie volgen in het ontwerp-besluit. Daamaast zal cen informatie-avond plaatsvinden. Na bet 
voorontwerp zal bet ontwerp-Rijksinpassingsplan ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen provincie(s), 
gemeente(s) en omwonenden een zienswijze indienen. De zienswijzen zullen betrokken worden in de 
verdere besluitvonning. Daarna zal bet definitieve bcsluit tot bet Rijksinpassingsplan ter inzage worden 
gelegd. Hiertegen kunnen omwonenden in beroep bij de Raad van State. Omdat op het Rijksinpassingsplan 
de Crisis- en Herstelwet van toepassing is, kunnen gemeente(s) en provincie(s) niet in beroep tegen bet 
Rijksinpassingsplan. 

Noot: de omgevingsvergunning voor de bouw van IL T gaat mee in deze)fde procedure en moet dus 
tegelijkertijd met bet Rijksinpassingsplan definitief zijn. De ontwerp-omgevingsvergunning moet dus ook 
tegelijk met het ontwerp-RijksinpassingspJan ter inzage worden gelegd. 



29. Waarom is er nlet gewacht op de nieuwe ICNIRP normertng? Welke garantles kunt u geven dat 
de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen gebaseerd zuUen zijn op de nieuwe ICNIRP 
normeringen? 

De besluitvonning dient bij iedere stap te voldocn aan de dan geldende criteria. Er is tot nu toe gewerkt met 
de ICNIRP richtlijn die tot op heden in Nederland geldt. Vanwege de operationele urgentie om de nieuwe 
radar zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen kon er nict gewacht wordcn tot de nieuwe ICNIRP 
richtlijn bekend werd gesteld. De nieuwe ICNIRP richtlijn is op 11maart2020 bekend gesteld. De nieuwe 
richtlijn geldt nog niet in Nederland W anneer de nieuwe ICNIRP richtlijn gedurende de RCR-procedure in 
Nederland als geldende richtlijn wordt gehanteerd, zal ook de werking van de SMART-L radar daaraan 
moeten voldoen. Daartoe zullen dan aanvullende berekeningen aan 1NO worden gevraagd. 

34. Klopt bet dat de nieuwe ICNIRP normen blnnenkort (maart/april) verschijnen? Waarom heeft u 
nlet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij bet onderzoek? 

Zie voor bet antwoord op deze vraag bet antwoord bij vraag 29. 

62. Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveau op alle afstanden van 
de radar, stapsgewijs van SO meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst case scenario? 

Gelet op de uitkomsten van het 1NO-onderzoek naar straling zie ik daar geen enkele aanleiding toe. 

80. Waarom is gekoun voor een RCR met betrekking tot Herwijnen? 

Nadat de gemeenteraad in oktober 2018 heeft besloten om bet bestemmingsplan niet vast te stellcn waarmee 
de radar in Herwijnen planologisch mogelijk werd gemaakt, is gekozen voor de RCR als mecst effectieve en 
juridisch passende optic, omdat bet bier gaat om een project van nationaal belang. Dit betreft in de eerste 
plaats het bclang van de nationale veiligheid, de reden waarvoor een nieuwe radar en een nieuwe locatie 
noodzakelijk is. In de twccde plaats is er ook het belang van het behalen van de landelijke 
klirnaatdoclstcllingcn. Als de radar van Nieuw Milligen naar Herwijncn wordt vcrplaatst, kunnen cnkcle 
grote windparken in Flevoland worden gercalisecrd. 

Noot: bet tweede deel van dit antwoord (vanaf Dit bctreft) is wat mij bctrcft optionccl. 

Van:······ AUDS/DAOG" ~rnindef.nl> 

~nl>. ' 
~mindef.nl>, ' 

~>,' 
2 

nl>, 

mindef.nl>, ·
minbzk.nl> , ·-

BS/ ALJHDB/Belmdwrs" 
EMSD, BS/AUDS/Dir. 



Cc:' 
- DMO/PROJN/STGP" mindef.nl>, ' 
-OOCUB&TC0/140ZWTCIFJ2ZWfPEL'' ~mindef.pl> 
Onderwerp: Herwijnen werkgrocp 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

Beste collega 's, 

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen 
in de lijn gaan brengcn (zie hieronder qua vorm*) en voor wanneer ikjullie antwoorden 
verwacht (16 m.rt 13u) zodat daarna tijdig allc format- en parafenhordes in dit gebouw en X
post genomen kunnen worden. 

Eveneens zal ik een kort overzicht gcvcn van de voorbercidingcn voor het AO van 08 april. 
De deadline voor die stukken/fiches wordt 25 maart 13u. 

*Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie 
antwoorden. Breng de antwoorden in ]_eel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen 
er nog serieus naar moeten kijken. betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk 
zeker. De verdere fine nming inclusief de 'smaak van de dag' volgt later bier. 

~ in bijlage vragen we enkcle malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. 
Graag jouw inzichten. 

~ en-jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal 
jullie per email proberen betrokken t.e houden. © 

Tot morgen, 

From: 
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52 
To: ALJDS/DAOG ; 

3 



Subject: Agenda+ bijlagcn tb.v. vcrgadcring Hciwijocn 12_03_2020 

Allen. 

Bijgaand als bijlagen de stukkeri voor ons overkg morgenochtend. 

Groet en 101 morgen. 

-

4 



doc 392 

111111111111111.a.SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Urgentie: 

•••••• EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
maandag 16 maart 2020 14:33 

RE: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw) 

Hoog 

Geen paniek, voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie 
bijlages) voor 25 maart 13.00y! 

Fiches staan klaar, ik wacht nog op input vanuit AOCS mbt de spare-parts. 

Groet, 

-
Van=•••••••••••••••••• 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 14:29 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Onderwerp: RE: kamervagen en AO: fiches (update en nleuw) 

Hoi •• 

Heb jij t ijd om de laatste versie van de fiches af te maken en naar- te sturen? 
Volgens mij moet dat om 15u klaar zijn; ik heb zo een telcon met PlvD Proejcten van OMO •••I 
Groet, 

-
Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr<11•••1mm~in~d[geftJ. nDJI> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 08:32 
Aan: JW, MAJ, Ing., DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI <JW mlndef.nl> 

CC: mindef.nl>;······· 
-AOCS NM/710SQN mindef .nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN 
11•••••.!Jm[liirund~e[,f .J!!nl>; %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP •• .@@!£!mJ.iJinQ£d!ge!.Jf.n[l!I:> 
Onderwerp: RE: kamervagen en AO: fiches (update en nieuw) 

Dank! 

Van: JW, MAJ, Ing., DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI <JW mlndef.nl> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 08:29 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr mmdef nl> 

CC: mindef.nl>;······· 
-AOCS NM/710SQN mlndef.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN 
<11•••••nmrulrund~e[,f.J!!nl:>; %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP <11m@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: kamervagen en AO : fiches (update en nleuw) 

Het is inderdaad zo dat de SMART-Lin Wier nu al op de toren staat en aangesloten is. Thales heeft in 
de afgelopen weken functionele testen uitgevoerd om na te gaan of alles werkt. Deze testen gaan ook 



in de komende periode door. Vanaf 6 april staan de formele site acceptance testen gepland (met 
vliegproeven). Vanaf 1 juni staan de formele integratietesten gepland. 

De oude radar is voor een deel ontmanteld. AOCS NM heeft alle geclassificeerde, milieubelastende en 
herbruikbare onderdelen verwijderd uit het systeem. In het meest optimistische scenario zal de 
complete radar in juli 2020 geamoveerd zijn. 

Met vrlendelijke oroet, 

Dlrectle Projecten 
Defensie Materleel Organlsatie 
Mlnlsterle van Defensie 
Kromhout Kazerne I Gebouw KS I Kamer l.AOSO 
Herculeslaan 1 I 3584AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509BB I Utrecht I MPC55A 

M +31 
kt_ mlndef .nl 
httO· //www defensie.nl/dmo 

From: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr<11•••1rrm!.!Jln11;dlge:f:.f.n!nl> 
Sent: vrijdag 13 maart 2020 11:20 

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~in~d~e~f~.n~; JW,M~,lng~ DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI <~mindef.nl>; AOCS NM/710SQN 
mjodef.n!> 

Subject: RE: kamervagen en AO: fiches (update en nieuw) 

Hot-

Een paar klelne aanvulllngen vanult mljn kant. Verzoek aan AOCS (mbt brulkbaarheld mogelljke spare-parts Wier) 
en OMO (mbt moment testen) ook nog even naar de fiches te kljken. @- weet jlj al meer over het AO op 8 aprll? Is dlt een AO speclflek voor Herwljnen of komt Herwljnen mogelljk 
aan bod tljdens een algemeen AO? 

Groet en ledereen alvast een goed weekend gewenst, -
Van:•••••••••••••••••• ... <11•••1rrm!.!Jln11;dlge£f.filnl> 
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 09:19 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr <ll•••lmmli!i n!Qd~ef:jf.nn!I> 
Onderwerp: FW: kamervagen en AO: fiches (update en nieuw) 

Hoi •• 

In bijlage een voorstel tot update van de fiches urgentie en operationele onderbouwing. 

Groet, 

-
Van: AL/DS/DAOG <ll•••lrmnJil!J.ndQ!etlf . .njnl> 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:02 

Aan: •••••• <1•••••.r!]ij~ks~o~v~er.!rhliei!id;L,.n!nl>; ••••••• <11•••••1£rJlijk~S!.QO!Y,Ve~rcth15eU,!id;L,. nJnl>; 
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~5555:~~=-=BS/AL/DJZ/CI BST mindef.nl>; rijksoverheld.nl>; rijksoverheid.nl>; 
ilent.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nl>; 

- ILT' 

BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
mindef.nl>; mindef.nl>; - tno.nl> 

AL/HOB mjndef.n!>; DMO/PROJN/STGP 
mindef.nl>; 
mindef.nl>; 

minbzk.nl>; 
Onderwerp: kamervagen en AO: fiches (update en nleuw) 

Beste collega's, 

OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL 

Vanochtend heb ik jul!ie met bijgaande flipover geinformeerd over de beantwoording van kamervragen 
en het AO op 8 april. 

Kamervragen. 

Graag voor a.s. maandag 13.00y digitaa! bij mij dus de antwoorden van de kamervragen. 

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefellclteerd - en - jullie hebben de 
hoofdprijs! Die graag invoegen in het doc dat ik glster verspreidde. Iemand gaf vanochtend aan dat 
antwoorden van TNO apart moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of 
larderen met: "TNO geeft aan dat ..... " Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo 
geeft ze aan dat de inhoudelijke expertise van jullle afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en 
juistheid is. Ik zal daar waar nodig nog een "defensie-duiding" toevoegen aan jullie antwoorden. 

Het AO op 8 april. 

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor is_ 
maart 13.00y : 

Update van fiche : 
1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK) 
2. Operationale onderbouwing ( idem)(dzv CLSK) 
3. Communicatiep!an (RVB Mia) 
4. RCR-stappenp!an met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorlopend tot de gep!ande in 

gebruik neming radar medio 2022 

Nieuwe fiches : 
5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die tijdig reageren)) 
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO) 
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties. 

Bij de Q&A's in de fiches even scherp zijn. Beter eventuele pijn in dit stadium intern blootleggen, dan 
dat stas er in een debat mee wordt verrast. 

Mvg-

3 



~iiii5miiin~de;f~.n~l~>;~~i~!!iiiii5;~~ -;;;;;;:i~~~~mindef.nl> Cc: Al/HOB mindef.nl>;I DMO/PROJN/STGP 
OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL 

mindef.nl> 
Subject: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

Beste collega's, 

Morgenochtend zal lk in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn 
gaan brengen (zie hieronder qua vorrn* ) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u) 
zodat daarna tijdig alle format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden. 

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april. De 
deadline voor die stukken/fiches wordt 25 maart 13u. 

* Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie 
antwoorden. Breng de antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog 
serieus naar moeten kijken. - betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere 
fine tuning inclusief de 'smaak van de dag' volgt later hier. 

@ in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw 
inzichten . 

~ en - jullie zijn morgen kennelljk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per 
eiiiiirprobereii"l)etrokken te houden. @ 

Tot morgen, 

Mvg-

From: rijksoverheid.nl> 
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52 
To: Al/DS/DAOG mindef.nl>; 

rijksoverheid.nl>; !!.!; BS/AL/DJZ/CI BST 
mindef.nl>; rijksoverheid.nl>; 

rijksoverheid.nl>; minbzk.nl>; 
rijksoverheid.nl>; - ILT llenT.nl>; - ILT 

ilent.nl>; nl>; 
nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nl> 

Subject: Agenda + bijlagen t .b Herwijnen 12 03 2020 

Allen, 

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend. 

Groet en tot morgen, 



doc 393 ........ a_s.1A_v.o_c_o ________________________________________ _ 

Van: tno.nl> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 11 :54 
Aan: AL/DS/DAOG 
CC: AL/HOB; DMO/PROJN/STGP; 

OOCL/B&TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL; 
nl; minbzk.nl;. rijksoverheid.nl; 

rijksoverheid.nl; BS/ AL/DJZ/CI BST; 
rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; ilentnl; 

DMO/PROJN/DIP PROJN; BS/AL/HDB/Belmdwrs; 
EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr;······ --Onderwerp: RE: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw) 

Bijlagen: Q_and_A_Kamerleden_ TNO_deel-V4.docx 

Beste-

In de bijlage tref je de TNO bijdragen op de vragen van de TK aan. 

Daar waar onze (technisch wetenschappelijk ingegeven) antwoorden in een parlementalr kader moeten warden 
gezet, hoor ik dat graag. 
Wei svp met tekstsuggesties. 
M.vr.gr. -

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T+31···· M----E tno.nl 

Location 

-
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 
electronic transmission of messages. 

••••mindef.nl 

From: 

rijksoverheid.nl; 
rijksoverheid.nl; 

mindef.nl; 

••••mindef.nl; 
mindef.nl; mindef.nl;••I 

mindef.nl; nl; 

Beste collega's, 

Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover geinformeerd over de beantwoordlng van kamervragen en het AO 
op 8 april. 

Kamervragen. 



Graag voor a.s. maandag 13.00u digitaal bij mlj dus de antwoorden van de kamervragen. 

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefellciteerd-en- jullie hebben de hoofdprijsl Die 
graag invoegen in het doc dat ik gister verspreidde. lemand gaf vanochtend aan dat antwoorden van TNO apart 
moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of larderen met: "TNO geeft aan dat ..... " 
Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo geeft ze aan dat de inhoudelljke expertise van jullie 
afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en juistheid is. lk zal daar waar nodig nog een "defensie-duiding" 
toevoegen aan jullie antwoorden. 

Het AO op 8 april. 

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zle bijlages) voor 25 maart 13.00u: 

Update van fiche: 
1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK) 
2. Operationale onderbouwing (idem)(dzv CLSK) 
3. Communlcatieplan (RVS Mia) 
4. RCR-stappenpian met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorlopend tot de geplande in gebruik neming 

radar medio 2022 

Nieuwe fiches: 
5. ALS (dzv RVS met TNO, mmv GGD (als die tijdig reageren)) 
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO) 
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties. 

Bij de Q&A's in de fiches even scherp zijn. Beter eventuele pijn in dit stadium intern blootleggen, dan dat stas er in 
een debat mee wordt verrast. 

Mvg-

From: AL/OS/OAOG 
Sent: woensdag 11 maart 2020 15:32 
To: rllksoverheid.nl>; 

n!; BS/ AL/DJZ/CI SST mindef.nl>; 
- rijksoverheid.nl>; minbzk.nl>; 

~=====r~1i~ksio~v:er~h~e=id=.n=I>; - ILT !LenT.nl>;,~==r•- ILT ilent.ni>; nl>; I 
nl!l:>~;===:~~O~MO/PROJN/DIP PROJN mlndef.nl>;····· 

BS/AL/HDB/Belmdwrs 1 mindef.nl>; EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 

Cc: 
mjodef.nl>; 
mindef.nl> 

AL/HOB 
mlndef.nl> 

min def .nl>; DMO/PROJN/STGP 
OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL 

Subject: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

Beste collega's, 

Morgenochtend zal ik In de werkgroep toellchten hoe we de antwoorden op de kamervragen In de lijn gaan brengen 
(zie hieronder qua vorm•) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u) zodat daarna tijdig alle 
format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen warden. 

Eveneens zal ik een kart overzicht geven van de voorbereidingen voor bet AO van 08 april. De deadline voor die 
stukken/fiches wordt 25 maart 13u. 

•eijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor bun eerste serie antwoorden. Breng de 
antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog serieus naar moeten kijken. 

2. 



betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere fine tuning lnclusief de 'smaak van de dag' volgt 
later hler. 

@ in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectlef geheugen wilt aanboren. Graag jouw inzlchten. 

@:m en-jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per email proberen 
betrokken te houden. @ 

Tot morgen, 

From: rl!ksoyerheld.nl> 
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52 
To: AL/DS/DAOG mindef.nl>; 

rijksoverheid.nl>; n!; BS/AL/DJZ/CI BST 
mindef.nl>; rijksoverheid.nl>; 

rijksoverheld.nl>; minbzk.nl>; 
riiksoverhe!d.n!>; - ILT llenT.nl>; - ILT 

ilent.nl>; nl>; 

Allen, 

DMO/PROJN/DIP PROJN 
Herwijnen 12_03_2020 

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend. 

Groet en tot morgen, 

mindef.nl> 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndlen u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronlsch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

3 



doc 394 

......... e.SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: •••••••••• 710SQN/OPS LGL/LGLSIE D 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 11 :03 
Aan: AOCS NM/710SQN; 

CC: 
Onderwerp: 

••••••• AOCS NM/710SQN/OPS LGL/LGLSIE D 
RE: kamervagen en AO: fiches (update en nieuw) 

Allen, 

Klein idee evt ter aanvulling van onderbouwing: 

Gebruik van radars voor ondersteuning natops (vaak low level en vaak primaire radardetectie nodlg. 
Een " gap" in detectie kun je dan dus niet gebruiken, + belang van SR detectie) 

Gr 

Van: AOCS NM/710SQN 
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 13:21 

Aan: AOCS NM/710SQN/OPS LGL/LGL SIE A; AOCS 

NM/710SQN/OPS LGL/LGLSIE D; 710SQN/OPS LGL/LGLSIE D ; ••••• 
- CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: Fwd: kamervagen en AO: fiches (update en nieuw) 

Dame en heren, 

Graag meelezen en indien nodig voorzien van commentaar richting-en-

Groet, -
Verzonden vanaf mijn iPad. 

Van:' EMSD, BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLuOptr" ~mindef.nl> 
Datum: vrijdag 13 maart 2020 om 11 : 19:31 
Aan:' ~mindef.nl>, 

·-JW, MAJ, Ing .. DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI" ~mindef.nl>. •••••• 
AOCS NM!710SQN" mindef.nJ> 

Onderwerp: RE: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw) 

Hol-

Een paar klelne aanvulllngen vanult mljn kant. Verzoek aan AOCS (mbt brulkbaarheld mogelljke spare-parts Wier) 
en OMO (mbt moment testen) ook nog even naar de fiches te kljken. @• weet j lj al meer over het AO op 8 april? Is dlt een AO speclflek voor Herwljnen of komt Herwljnen mogelljk 
aan bod t ljdens een algemeen AO? 



Groet en ledereen alvast een goed weekend gewenst, -
Van:·················· 
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 09:19 

mindef.nl> 

Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr <ll•••lmmll!inlQdlgeffJ.n~I :> 
Onderwerp: FW: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw) 

Hoi •• 

In bijlage een voorstel tot update van de fiches urgentie en operationele onderbouwing. 

Groet, 

-
Van: AL/DS/DAOG mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:02 
Aan: ri lksoverheid.nl>; ri lksoverheid. nl>; 

BS/ AL/DJZ/CI BST 
rjjksoyerhejd.nl>; I riiksoyerhejd.nl>; - ILT' 

min def .nl>; ilent.nl>;••llliiii DMO/PROJN/OIP PROJN 
BS/ AL/HDB/Belmdwrs <11•••l!Jm[!Ji.!]nd;!!e~f .J:!!nl>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 

mindef.nl>; mindef.nl>; -CC: 
tno.nl> 

AL/HOB mlndef.nl>; DMO/PROJN/STGP 
OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL mjndef.nl>; 

mindef.nl>; 
minbzk.nl>; 

-----nl>;···· 
tno.nl> 

Onderwerp: kamervagen en AO: fiches (update en nieuw) 

Beste collega's, 

Vanochtend heb ik ju!lie met bijgaande flipover geinformeerd over de beantwoording van kamervragen 
en het AO op 8 april . 

Kamervragen. 

Graag voor a.s. maandag 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen. 

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefeliciteerd - en - jullle hebben de 
hoofdprijs! Die graag invoegen in het doc dat ik gister verspreidde. IemandgaT'Vanochtend aan dat 
antwoorden van TNO apart moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of 
larderen met: "TNO geeft aan dat ..... " Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo 
geeft ze aan dat de inhoudelijke expertise van ju!lie afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en 
juistheid is. Ik zal daar waar nodig nog een "defensie-duiding" toevoegen aan jullie antwoorden. 

Het AO op 8 april. 

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor is. 
maart 13.00u: 

Update van fiche: 
1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK) 
2. Operationale onderbouwing (idem)(dzv CLSK) 
3. Communicatieplan (RVB Mia) 

2 



4 . RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doodopend tot de geplande in 
gebruik neming radar medio 2022 

Nieuwe fiches: 
5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die t ijdig reageren)) 
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO) 
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties. 

Mvg-· 

From: AL/OS/OAOG 
Sent: woensdag 11 maart 2020 15:32 
To: rijksoverheid.nl>; 

n!; BS/ AL/OJZ/d BST 
rijksoverheid.nl>; 

rllksoverheid.nl>; 
llent.nl>; 

nl>; 

BS/ AL/HOB/Belmdwrs 
mlndef .nl>; 

DMO/PROJN/OIP PROJN 
mindef .nl>; 

ri j ksoverheid. nl>; 

mindef.nl>;···· 

- ILT 

mindef.nl>;····· 
EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 

mindef.nl> 
Cc: AL/HOB mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP 

mindef.nl>; 
mindef.nl> 

OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL 

Subject: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

Beste collega's, 

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn 
gaan brengen (zie hieronder qua vorm* ) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht {16 mrt 13u) 
zodat daama tijdig alle format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden . 

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april. De 
deadline voor die stukken/fiches wordt 25 maart 13u. 

* Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie 
antwoorden. Breng de antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog 
serieus naar moeten kijken. - betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere 
fine tuning inclusief de 'smaak van de dag' volgt later hier. 

(g in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw 
inzichten. 

~ en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per 
ernalrproberen betrokken te houden. © 

Tot morgen, 

Mvg-

3 



~~~~~~r~l j~ks~o~v~er:h!eiidi.nil>!;llll~~~~;~!m!j!n!bz!k~.n~l~>;~~~~~~~~lll rijksoverheid.nl>; -ILT lleoT.nl>; -ILT ilent.nl>; nl>; nl>; OMO/PROJN/OIP PROJN mindef.nl> 
Subject: Agenda+ bljlagen t.b Herwijnen 12_03_2020 

Allen, 

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend. 

Groet en tot morgen, 

4 



doc 398 

-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

-Ik heb de rest van onze vragen ook nog even nagelopen en zie dat er verder geen aanvullingen vanuit 
ons noodzakelijk zijn. Ik ben akkoord met de aanpassingen in het doc! 

Groet, 

-
Van:················-
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:27 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Onderwerp: RE: versie 5 : "finishing touch" svp voor morgen 0900u. 

Ik zie nu dat het alteen om vraag 5 gaat. 
Zie mijn aanpassingen in het document. 

Van:•••••••••••••••••• 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:19 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Onderwerp: FW: versie 5 : "finishing touch" svp voor morgen 0900u. 

t.i. 

Ik kijk er vanmiddag vanaf 14.00u naar. 

Van: AL/DS/DAOG <m•••1nm:llJin~d~effJ. n!1J.:I> 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:57 
Aan: 

BS/AL/DJZ/CI BST mindef.nl>; 
- tno.nl>; tno.nl' 

BS/ AL/DCO mindef .nl>; rijksoverheld.nl' 
DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nl> 

mindef.nl> 

mindef.nl>; 
rij!ssoverheid.nl>; 

tno.nl>; 
rij!ssoverheid.nl>; 

CC: BS/ AL/DCO mindef.nl>; ••••••••l!ri!lllks~o~v!!Je[Jrhtl!etl!id~.n!l!:I>; ••••• 
• DMO/PROJN/STGP mindef.nl> 
Onderwerp: versle 5 : "finishing touch" svp voor morgen 0900u. 

Beste mensen, 

ml hecft eca becommentarieerd. Hierbij versie 5. In zekere zin een lastig parket: hoe 
sommige technische antwoordcn meer leesbaar te krijgen voor brcdcr publiek. Toch moeten 
we die stap nog eenmaal proberen te zetten. Ik heb om l 2.30u nog even telefonisch contact 
met- maar zijn commentaar moeten we nu gewoon zo goed mogelijk verwerkcn. Graag 
met TRACK CHANGES, of de nieuwc tekstvoorsteJlen even in email bijvocgen. 

[Paglnanummer) 



Speciale aandacht voor antwoord: 

6+29 Zal ik de RvS dan maar geheel weglaten? Stelt de Raad van Europa vast en toets in 
rcchtzaken de RvS? Maar hoe kan het dan dan so mmige landen de vaststelling strenger 
interpreteert? 

19 welke EU-landen? (1NO) 

41 begrijpelijker 

42 brcder 

45 meer toelichten = n.m.m. meer tekst kopiercn uit eigen rapport 

51 

52 check even of we het zo strak gaan stellen, geven we geen gehcimen prijs (DMO?) 
ldopt rnijn interprctatie die vcel zorg zou kunnen wegnemcn? 

55 

58 

68 

70 

74 

81 "Wanneer komt u met een eigenlljk wettelijke blootstellingslimieten zoals 
Belgie, ltalle?"- wat zou jij voorstellen, dit is een overheidsvraag dei we niet zonder 
inspraak. van anderc ministeries kunnen beantwoorden. lets van: er is geen zicht op dat NL 
met "eigenlljk wettelijke blootstellingslimieten" gaat komen. 

83 idem. Ik vind overigens die beantwoording wel okay, maar zal- eruit halen. 

Graag zsm jullie suggesties. In ieder geval voor morgen 0900u. Ile moet het geheel 
morgenochtend af zien te ronden, waarbij hct aangcpaste fonnatwcrk tijdrovend zou kunncn 
ZlJO. 

Alvast dank. 

[PaotnanummerJ 



Verzonden vanuit Mail voorWindows 10 

Van:---
Verzonden: wocnsdag 18 maart 2020 10:43 
Aan: mindef.nl 
CC: mindef.nl; 

rijksoverheid.nl; 
outlook.com;

Onderwerp: Veilige afstand volgens Thales NL 

Beste-

mindef.nl; 
mindef.nl;-

Ile heh hct Thales rapport (9505301286_EAR_715_NLD_rev02_relcased.pdt) nog even 
bekekcn. Dezc figuur staat er in: 

Staring Mode 

20 20 

E :[ 
Qi 
~ 15 

gj 

~ 15 
"O "C 
c: c: 
:l e :l e 
Cll Cll 

E 10 E 10 £ e ...... - -.r:. .r:. 
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:i: :i: 

5 5 

Distance from radar rotation center [m) Oista 

Figuur 2: SMART-L EWC GB veilige en onveilige zone voo, 
mode (links) en Rotating mode (rechts). 

[Paglnanummer] 



Zoals je ziet is er in de staring mode, waarbij de antenne stil staat, een hoogste onveilige 
afstand van 225 m. Dit geldt echter op een hoogte van, zo te zien, 16 m boven maaiveld. Op 
maaiveldniveau kan ook in de staring mode de radartoren benaderd worden. Op nog grotere 
hoogtes (dan 15 m) is er nog een maximum, dit is de antnna boresight hoogte waar ik het 
over had. In de (nonnale) mode met roterende antenne zijn de veilige afstanden stukken lager 
(rechter grafiek). 

Het kan vanzelfsprekend geen kwaad om dit bij Thales te verifieren, mochtje daar behoefte 
aan hebben. Zoals gezegd is de auteur (ik veronderstel 

@nl.thalesgroup.com). Je kan ook dit bericht naar Thales NL forwarden en 
hen vragen of zij bet eens zijn met mijn interpretatie. 

Vriendelijke groet, 

-
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this 
e-mail, for the- in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic 
transmission ormessages. 

[Paginanummer] 



-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Ondorwerp: 

In reactie op de behoefte aan extra info op vraag 19. 

Zie appendix C van TNO 2020 R10094. Daarin staat ook deze tabel 

Tabel7 SMART-L 
in starende mode 
getoetat tegen 
voorzorgslimieten 
van enkele 
Europese landen. 
Land 
Belgi6 
Bulgarije 
Kroati6 
Griekenland 
ltali6 
Utouwen 
Luxemburg 
Polen 
Sloveni6 

Voorzorg Umlet 
(Vim) 

21 
6 
16, 1 
31,2 
6 
13 
41 
6 
13 

Waarmee de landen bekend zijn. 

Percentage 
voorzorgsllmlet 
SMART-L In 
roterende modus 

23,0 
80,7 
30,1 
15,5 
80,7 
37,2 
11,8 
80,7 
37,2 

Percentage 
voorzorgsllmlet 
SMART-Lin 
starende modus 

47,6 
166,5 
62,1 
32,0 
166,5 
76,8 
24,4 
166,5 
76,8 

NB. In Brussel geldt 3 V/m. Deze is in de uitwerkingen gebruikt. 

doc 399 

Disclaimer: Appendix C is een "Gedachtenexperiment van een toetst van de samengestelde blootstelling tegen 
afwijkende limietwaarden". 

Verder vind ik het commentaar van- soms echt moeilijk. lk vind het vooral moeilijk omdat op onbegrijpelijke, in 
sommige gevallen zelfs onzorgvuldig geformuleerde, vragen met alle goede wil van mlj geen goed scbcifteliik 
antwoord te formuleren is. Met betrekking tot de technische inhoud van de vragen kan lk tech niet anders dan 
technlsch georlenteerde antwoorden opleveren. In mijn perceptle heeft de vraagsteller (m/v) kennelijk behoefte 
aan een dergelij k antwoord. Anders had de vraag niet gesteld hoeven te warden, tech? Mocht er dan toch een 
"vraag achter de vraag" zijn, die ik dus kennelijk niet doorzie, dan heb ik echt hulp nodig om de parlementaire vraag 
achter de gestelde vraag te kunnen vinden en correct te kunnen beantwoorden. Het is geen onwil mijnerzijds. 

- en ik gaan nog even specifieker door de vragen heen. 

Grt -
Senior research scientist 

Electronic Defence 

T+31·---M ___ _ 

E tno.nl 

[Paglnanummer] 
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doc 401 

-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Beste collega' s, 

Dank voor jullie reacties van vanmidclag. 

Vorm. 

Laat het samenvoegen maar aan mij over. Ik krijg vanuit de DGB nog wat aanwijzingcn hicrovcr. Er zijn 
kennelijk geen heldere aan het papicr toevertrouwde richtlijnen. Ile heb nu deels diametrale tips. 
lk zou zeggen, het gaat om de inhoud, die breng ik morgen verder in de lijn, dan mag diezelfde "lijn" vallen 
over het format en meteen aangeven hoe ze bet precies gepresenteerd willen hebben. Overigens bestaat 'de 
lijn' uit vele spclers ... 

Inhoud. 

pogmgen om een tee 1sc e ne g te aten geven ZtJn gcstran . 
We zullen dus de vragen (hoe onwetenschappelijk soms ook geformuleerd) zorgvuldig moeten 
beantwoorden. Een technische vraag, ontvangt een technisch antwoord. Dat hadden jij en .. al keurig 
gedaan. Na- rcspons, heh ikjullie verzocht nog een (I) slag crover heen te maken om het antwoord zo 
leesbaar mogelijk te krijgen voor alle le-zers, ook degenen die de vraag zelf niet gesteld hebben. Ile ga er -
naasq I ook nog een keer "overheen", en dat is het product clat ik morgen namens de werkgroep+ op 
de mat leg. We hebben ons alien ingespannen om het gocd te doen, maar we kunnen wat krom is 
onmogelijk geheel rc::chtwalsen. 

Ik wens jullie een fijne corona-vrije avond. 

PS vanmidclag heb ik onze in Vietnam studerc::nde dochter opgehaald van Schiphol. Na 36u vliegen via Hue
HoChiMin-Singapore-UAE kon ze vannacht nog net een vliegtuig vinden. 

Van:·---=-tno.p!> 
Datum: woensdag 18 maart 2020 om 13:58:32 
Aan: ' ~rijksoverhcid .nl>, ' 
.AUDS/DAOO" ~mindef.nl>, ' 
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2" ~mindef.nl>,' 

~mindef.nl>,' 
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rij]csoverheid.nl>. •••• 

riiksoverheid.nl>, 

Onderwerp: RE: versie 5: "finishing touch" svp voor morgen 0900u. 

Dames, Heren, 

Wat doen we met het verzoek om vragcn bijecn te pakkcn? Ile vraag mij cerlijk gczegd af of dat het geheel 
duidelijker maakt. 

Vriendelijke groetend, .. 
From: 
Sent: Wednesday, March 18, 2020 1:56 PM 
To: -mindef.nl' ; mindef.nl; mindef.nl;- - ; 

;-mindef.nl; rnindef.nl 
Cc:-mindef.nl;-; 
Subject: RE: versie 5: "finishing touch" svp voor morgen 0900u. 

Collega's, 

Dit is de lastigste fase. De leans is groot dat conecte antwoorden nu geheel ovcrhoop worden gehaald omdat 
de toonzetting toch iets te technisch, te politiek, te direct, of iets te veel van alles is. Ik proef de lichte 
wanhoop uit de mail van - dat hij van sommige technisch-ogende vragen weinig meer kan maken dan 
hij aJ heeft gedaan. Oat er wellicht een vraag "achter" de vraag zit, lijkt mij z.eer aanncmelijk. Om te 
voorkomen dat we antwoorden gaan maken die gecn antwoorden meer zijn, maar algcmene statements, 
komt het mij voor dat we ook verschillende rcactics in een antwoord kunnen stoppcn. Bijvoorbccld door te 
reageren met " .. . de reactie van 1NO hierop is dat ... ik leg de vraag ook uit als een behoefte om meer 
inzicht in .. . en daarop kan ik aangeven dat ... " Dat soort constructies. Daannee creeren we wellicht ruimte 
om ook te reageren op de vraag achter de vraag. Het vcreist wel een consequente redactie van bet geheel. 

• 
tno.nl;-mindef.nl;-

Beste mensen, 
.. heeft eea becommentarieerd. Hierbij versie 5. In zekere zin cen lastig parket: hoe 
sommige technische antwoorden meer leesbaar te krijgen voor brcdcr publick. Toch moetcn 
we die stap nog ecnmaal proberen te zetten. lk heb om l 2.30u nog even telefonisch contact 
met- maar zijn commentaar moeten we nu gewoon zo goed mogelijk verwerken. Graag 
met TRACK CHANGES, of de nieuwe tekstvoorsteJlen even in email bijvoegen. 
Speciale aandacht voor antwoord: 
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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Oen Haag 

de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Pleln 2 
2511 CR Den Haag 

Ministerie van Defensie 

Datum 
Betreft Antwoorden op vragen van de commissie voor Defensle lnzake 

onderzoeken in het kader van de Rljkscoordlnatleregeling voor de 
radar In Herwljnen. 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de commissie voor Defensie 
inzake onderzoeken in het kader van de Rljkscoordlnatleregellng voor de radar in 
Herwljnen, behorende blj mlj n brief van 06 februari 2020. De vragen zljn 
ingezonden op 05 maart 2020 met kenmerk 31936-718/2020009209. 

De STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Ors. B. Visser 
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www.defensle.nl 

Onze referentle 
652020004937 

Bi} beantwoortflng datum, 
onze referent/e en betreft 
vermelden. 



1. 
Is het onderzoek van TNO 'Locatleonderzoek zuldelljke SMART-L radar' gebaseerd op de 
technische vermogens van een nog te plaatsen SMART-L radar of op de vermogens van de 
huldlge installaties In Wier en Nieuw-Milllgen? 
39. 
Zijn de flguren op de pagina's met het getoonde berelk van de radar in Nieuw Mllligen 
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nleuwe SMART-L radar? 

Het onderzoek is uitgevoerd met het doel om ult een aantal locatles een geschlkte locatie te kunnen 
selecteren. Hlervoor is, zoals in het rapport vermeld staat, het onderzoek gebaseerd op zichtlijn 
berekeningen. Bij die zichtlijnen is relevant weke obstakels in welke mate het radarbeeld, vooral ook op 
lagere hoogte, verstoren. Daamaast speelt de kromming van de aarde een rol bij het posltioneren van 
radars die een zo groot mogelijk dekking moeten geven. Het type radar en de toegepaste vermogens 
doen daarbij niet ter zake, het gaat om het oppervlakte dat vanaf een bepaald hoogte wordt gezien. 

2. 
Indlen het julst is wat medewerkers van Thales In pers hebben gemeld over de nleuwe 
SMART-L radar die In Wier is geplaatst, dat 'alle grote gevaren blnnen 500 kilometer warden 
gedetecteerd, op 60 kilometer kan hlj een ljzeren object ter grootte van een tennlsbal 
herkennen', waarom Is dan een tweede SMART-L radar hoe dan ook nodig?1 

De grootte van een object dat kan worden gedetecteerd staat los van de zichtbeperkingen van de radar 
op lagere hoogtes door de kromming van de aarde, relief en bebouwing. Zoals vermeld in het rapport 
"Locatleonderzoek zuidelljke SMART-L radar" kan een radar door de krommlng van de aarde op grotere 
afstand niet op lagere hoogtes zien. Ook als gevolg van relief en hoge bebouwlng Is het nodlg dat 
tenmlnste twee gevechtsleidingsradars het bewakingsgebied overzien. Zie ook antwoord bij vraag 1. 

3. 
Klopt het dat een tweede SMART-L radar een reserveradar is 'om het slmpele felt dat als er 
een kapotgaat, er altljd nog een andere is'?2 Zo ja, waarom Is er dan haast om die tweede 
radar in bedrijf te nemen, nu er zeer spoedlg een nieuwe in Wier in bedrljf wordt genomen? 

De tweede SMART-L radar Is geen reserve. Zeals vermeld in het rapport "Locat leonderzoek zuldelijke 
SMART-L radar'' kan een radar door de krommlng van de aarde op grotere afstand nlet op lagere 
hoogtes zlen. Ook als gevolg van reliE!f en hoge bebouwing is het nodlg dat tenminste twee 
gevechtsleidingsradars het bewaklngsgebied overzlen. 

4. 
Is het mogelljk dat aangrenzende radars, zoals bljvoorbeeld in Duitsland of Belglti, de taken 
van de SMART-L radar zouden kunnen overnemen? 

Dat is slechts deels mogelijk. Zeals in het rapport "Locatleonderzoek zuldelljke SMART-L radar# 
vermeld, zljn de Nederlandse gevechtsleidingsradars met radarsystemen in Belgie en Duitsland In een 
netwerk verbonden. Dit zorgt ervoor dat ook de grensgebieden voldoende zijn afgedekt. Echter het 
ministerie van Defensie is niet in staat met alleen de buitenlandse radars het gehele bewakingsgebied 
te overzien. Omdat voor Defensie het uitgangspunt is dat haar radarsystemen in hoge mate autonoom 
moeten kunnen opereren, kan hier slechts beperkt rekening mee worden gehouden. 

1 Nederlands luchtrulm velllg door nleuwe radars Thales, Tubantla, 10 Januari 2020 
2 Nederlands luchtrulm velllg door nleuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januarl 2020 
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s. 
Op welke wijze zullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppeld worden aan de 
SMART-Lop de Nederlandse fregatten? Kunt u bevestigen dat de radargegevens van de 
marine gekoppeld worden aan die van de op land geplaatste radars? 

Informatle van de op land geplaatste SMART-L radars en de SMART-Lop de Nederlandse fregatten kan 
worden gecombineerd door gebruik te maken van zogenaamde Tactische Datallnks (TDL). Daarbij 
worden de radars zelf niet gekoppeld, maar wordt het luchtbeeld uitgewisseld, dat wordt opgebouwd 
met de radargegevens op de fregatten en op land. 

&. 
Hoe beoordeelt u het rislco dat de aanwezigheid van de SMART-L radar op de betreffende 
locatle In Herwljnen in de toekomst nfet meer bfnnen de stralingslimiet valt door nfeuw 
wetenschappelfjk inzfcht en/of strlktere normen? 
7. 
Hoe kunt u nog precles "rekenfng houden" met het wljzfgen van de ICNIRP-richtlijn als de 
SMART-L radar al Is geplaatst? 

De nieuwe ICNIRP set richtlijnen Is recent vastgesteld. Het zal nag enlge t ljd In beslag nemen voordat 
duidelijk wordt of de Raad van Europa de nieuwe ICNIRP-richtlijn zal overnemen en vervolgens hoe 
Nederland die verder gaat interpreteren. De kans dat de nieuwe richtlijnen strenger ultpakken, schat 
TNO in als gering. Er zal zeker getoetst warden of de herzienlng van de ICNIRP-richtlijn die in 
Nederland gaat gelden aanleiding geeft om de radarlnstallatle aan te passen zodat deze aan de nieuwe 
richtlijn voldoet. 

8. 
Indien uit de stralingsmetfng die u wilt ultvoeren na plaatslng van de SMART·L radar een 
contra-lndlcatie blfjkt, welke stappen kunt u dan nog zetten? Overweegt u dan alsnog om de 
radar elders te vestigen? Zo nee, wat Is het nut dan precies van die controle? 
30. 
Wat zljn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de richtlfjnen? 

Ik heb er gezien de uitkomsten van het TNO-rapport alle vertrouwen in dat de nieuwe radar aan de 
vigerende rlchtlijnen zal voldoen. Indlen ult de praktijkmetingen blljkt dat de vlgerende 
blootstellingsrichtlljn toch geschonden wordt, dan zal de radarfabrlkant systeemlnstelllngen moeten 
wijzigen. Door controle metingen voor de operatlonele lngebruikname wordt gegarandeerd dat de radar 
aan de eisen voldoet. 

9. 
Kunt u uiteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel heeft afgekondlgd? 

Zoals ik al eerder heb uiteengezet, zal de voorgeschreven procedure van de Rljkcoordinatieregeling 
(RCR) zorgvuldlg warden gevolgd. Nu het beslult van de RCR is gepubllceerd, Is de eerst volgende stap 
dat het voorontwerp van het Rijksinpasslngsplan wordt gedeeld met de bestuurlljke partners, te weten 
de betrokken provincie(s) en gemeente(n). Daarnaast heb lk besloten om - buiten de RCR om - het 
voorontwerp van het Rljksinpasslngsplan ook voor een ieder ter inzage te leggen. Tevens wordt In de 
periode van de terinzagelegging een inloopavond georganiseerd. Een ieder kan een schriftelijke reactie 
indienen. Dit geldt oak voor gemeente(n) en provincie(s). 

Vervolgens zal conform de RCR het ontwerp-Rljksinpassingsplan samen met de ontwerp
omgevlngsvergunnlng warden gepubliceerd waarln tevens zal warden gereageerd op de ingebrachte 
reactles ult de voorontwerp-fase. In deze periade zal wederom een lnfarmatleavond warden 
gearganlseerd. Een leder kan nu een formele zlenswijze lndlenen. Deze zlenswijzen warden betrakken 
bij de verdere besluitvorming. Aanslultend wordt het definitieve besluit over het RIJkslnpasslngsplan 
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samen met de definitieve omgevingsvergunning ter lnzage gelegd. Tegen deze twee beslulten tezamen 
kan beroep worden ingediend bij de Raad van State. Omdat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is, 
zljn provincle(s) en gemeente(n) uitgesloten van de beroepsmogelijkheid. 
In verband met de corona-beperkingen, zullen de geplande terlnzagelegging en inloopavond worden 
verschoven naar een latere moment. 

10. 
Kunt u nader motiveren waarom benodlgde tljd voor het plaatsen op een alternatleve locatle 
voor u een doorslaggevende factor Is? Is dlt probleem immers niet veroorzaakt door uzelf, 
door niet eerder uitgebreld naar alternatieven te kljken? 

De technische levensduur van de radarsystemen is voorbij en het kost in toenemende mate moeite het 
systeem goed draaiende te houden. Snelheld Is daarom thans geboden om de radar In Herwljnen te 
reallseren. Bedacht moet worden dat het operationeel opleveren van de radar ook na de start van de 
bouw, nog veel tljd kost. Daamaast is er druk om diverse windmolenparken in Flevoland te realiseren. 
Daarvoor dient zo spoedig mogelljk een deflnltleve vergunning van geen bezwaar van Defensie te 
worden afgegeven. 

Zeals in het locatleonderzoek is uiteengezet (paragraaf 1.3. ) kwam de locatle Herwljnen al in 2012 als 
een zeer geschikte locatie In beeld. Nadat bleek dat verwerving van de locatie geen probleem was en 
nadat de gemeente alle medewerking bleek te wlllen verlenen, was er voor Defensle geen enkele reden 
om nog uitgebreid andere potentieel geschlkte locaties te onderzoeken. 

11. 
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen In uw vervolgstappen ten 
aanzlen van de plaatslng van de radar? 

De Rijkscoordinatieregeling (RCR) voorziet in de participatie van omwonenden en andere 
belanghebbenden. Er zijn verschillende formele en lnformele informatiemomenten In het RCR-proces 
voorzien. Alie betrokkenen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en reacties in te dienen. Zle ook 
het antwoord op vraag 9. 

12. 
Is het julst dat op een vljftal kilometer van Herwljnen elf windmolens worden gebouwd? Is 
Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van heeft? Indlen de SMART-L radar daar geen 
last van heeft, waarom zou een radarinstallatle daar bij Nieuw-Milllgen wel last van hebben? 

Ten oosten van Herwijnen, nabij het verkeersknooppunt Deil op circa 5.5 km afstand van de radar, 
wordt een windpark ontwikkeld. De verstoringseffecten van dit windpark op de radar van Herwljnen zijn 
door TNO onderzocht. Hierblj zljn onder meer de plaatsing, uitlijning en de grootte van de molens 
relevant. Vrijwel elk obstakel heeft invloed op het radarbeeld. De verstoring van dlt wlndmolenpark valt 
echter binnen de norm die daarvoor is vastgesteld. 

13. 
Waarom kan er met de Nederlandse hoge{re) blootstelllngslimieten van max 61 V /m geen 
enkele garantie worden afgegeven dat negatieve gezondheldseffecten kunnen worden 
u ltgesloten? 
20. 
Waarom Is het nlet mogelljk met de Nederlandse hoge{re) blootstelllngslimieten van max 61 
V /m een garantie at te geven dat ne~atleve gezondheldseffecten kunnen worden 
u ltgesloten? 

Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan worden afgegeven dat negatieve effecten op de 
gezondheld ultgesloten zijn, is beschreven op bladzljde 2 van het TNO rapport (TNO 2020 R10094): 
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"Wetenschappel/jke resultaten van onderzoeken fijken soms tegenstrljdlg te zljn. Tegenstrijdlge 
resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publieke de zorgen verhogen. De wens van het 
publlek dat wetenschappers moeten kunnen bewljzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten 
kan worden is niet realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaa/d fenomeen of 
effect niet bestaat, Is onmoge/ijk." Op paglna 16 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 staat: 
"Belangrijk is te vermelden dat volgens de huidige inzichten 'onder de ICNIRP-fimiet' betekent dat aan 
de mens voldoende bescherming wordt geboden tegen negatieve effecten van blootstefling aan 
elektromagnetische velden." Dit reflecteert de huldlge wetenschappelijke inzichten. 

Omdat niet kan worden bewezen dat een bepaald fenomeen of effect, nlet kan bestaan, kan derhalve 
ook geen garantie worden afgegeven dat het uitgesloten Is dat in de toekomst wetenschappelljk bewijs 
gevonden wordt. 

14. 
Hoeveel alternatleve locatles, die door bewoners zljn aangedragen, zijn uiteindelljk 
onderzocht? 

Alie 39 aangedragen locatles zljn meegenomen In het locatleonderzoek. Zle bljlage 3.3. en paragraaf 
2.6.2. Bepalend was of de aangedragen locatle vlel blnnen het vastgestelde zoekgebled voor de radar. 
Het zoekgebied is vastgesteld op basis van de operationele geschiktheid voor een 
gevechtsleidingsradar. Zie daarvoor paragraaf 2.4. van dit locatieonderzoek. Aangedragen locatles die 
buiten het zoekgebied bleken te llggen, zijn niet uitputtend onderzocht. Deze staan in bij lage 3.3. 
Locatles die wel binnen het zoekgebied bleken te liggen, zijn meegenomen en afzonderlijk beoordeeld in 
het locatieonderzoek. Zie daarvoor paragraaf 2.6.2. 

15. 
Waarom heeft u de mogelijkheld van een hogere radartoren bij Nieuw Mllllgen ultgesloten? 
Waarom worden de benodtgde hoogtes daarvoor door Defensle elke keer als niet mogelljk 
bestempeld, terwljl dit wet kan? 

Zoals vermeld in het rapport "Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar", biedt het hoger plaatsen 
van de radar op de locatie Nieuw Mllllgen geen soelaas. Bij de besluitvorming rond de aanschaf van een 
nleuw gevechtsleldlngsradarsysteem is wel overwogen het bereik te vergroten en het zicht op lage 
hoogte te verbeteren door de radar op een substantleel hogere posltie te brengen. Door TNO zijn 
destijds "line of sight"-berekenlngen gemaakt die het effect daarvan illustreren. Het bleek dat verhoging 
van de posltie van de radarantenne weliswaar het maximale bereik van de radar vergroot (een grotere 
oppervlakte van het dekkingsgebled omdat de radarhorizon verder weg komt te llggen), maar geen 
vergelijkbare verbetering van het zicht naar alle kanten oplevert. Zelfs bij meer dan een 
verviervoudiging van de hoogte van de radarantenne, zou de radar in Nieuw Mill lgen nog steeds niet 
goed in staat zijn overal de lage hoogten in het westelijke deel van Nederland te kunnen zien. De 
conclusies ult de berekeningen van TNO waren aanleiding om de locatie Nieuw Milligen, als 
vestiglngsiocatie voor de nleuwe gevechtsleidingsradar, verder buiten beschouwlng te laten en op zoek 
te gaan naar een nieuwe locatie om aan de nieuwe elsen te kunnen voldoen. 

16. 
Waarom valt Gilze Rljen af als alternatleve locatie? 

Vanult de locatie Gilze-Rijen kon met een radar de noordelijke Randstad op 1000 voet niet voldoende 
worden afgedekt. Zie ook paragraaf 1.3. van het locat ieonderzoek 
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17. 
Wat Is de totale hoeveelheid straling in het betreffende gebled? 

Er vanult gaande dat deze vraag doelt op niet-ioniserende strallng, verwijs ik naar het TNO-rapport dat 
lngaat op de te verwachten bijdrage van de voorgenomen SMART-L radar waarbij ook andere 
aanwezlge bronnen zljn meegenomen. In hoofdstuk 5 (pagina 30) van dit rapport staat vermeld: " Het Is 
nlet mogelijk een samengestelde blootstel/ing eenduldlg te definleren. Mensen warden blootgesteld aan 
verschillende bronnen, die met betrekklng tot intensitelt over de tijd gezien varieren. Ook vormen elgen 
systemen een (nlet onbelangrijke) bijdrage deze gelijktijdige samengestelde blootstelling. Hierbij va/t te 
denken aan de eigen mobiele telefoon, de DECT-telefoon en de WiFi-router. Het is derhalve onmogelijk 
om samengestelde blootstelling met precisie vast te stellen. Wei zal een analyse worden uitgevoerd om 
de orde van grootte aan te geven." 

Nauwkeurlger Is feltelljke samengestelde blootstelling nlet vast te stellen. 

18. 
Is het onderzoek naar de strallng In Herwijnen gericht op de actuele straling van de 
bestaande blootstelllng, zoals scheepvaartverkeer en KN MI-radar? Indlen dat nlet is 
meegeteld of opgeteld, waarom nlet? 

Ja. TNO heeft ten aanzien van navlgatleradars een worst-case aanname aangehouden dat een tiental 
scheepsradars gelljktljdlg op de klelnste afstand actlef zljn. Ook de straling van de KNMI-weerradar is 
meegenomen. 

19. 
Kunt u toellchten waarom niet gekozen Is voor het voorzorgsprlncipe van 6 V /m zoals dat In 
meerdere Europese landen het geval Is? 
25. 
Waarom gaat het TNO-rapport nlet ult van het voorzorgsprlnclpe van 6 V /m zoals meerdere 
Europeselanden? 

Nederland past met ca. 15 andere Europese landen de richtlijnen van de ICNIRP toe. In het 
concluderend hoofdstuk van het TNO rapport (TNO 2020 Rl0094) staat: "In 3.3 is het voorzorgbeginsel 
en ALARA nader toegelicht. Over het nut en de noodzaak over de toepasslng van ALARA, zoals recent 
voor de hoogspanningslijnen Is gedaan, Is er vanuit een wetenschappelijk perspectlef echter geen reden 
om voor radiofrequente elektromagnetlsche velden de toepassing van ALARA te adviseren. De 
toepassing van de veiligheidsfactor 50 (voor publiek) kan worden opgevat als implementatle van het 
voorzorgsprincipe. De in dit rapport kort besproken wetenschappelijke onzekerheden zouden, ondanks 
de vlgerende ICNIRP-richtlfjn, beleldsmakers kunnen aanzetten tot toepassing van ALARA en verlaging 
van de toegestane blootstellingslimieten. Eventuele toepasslng van ALARA op radlofrequente 
e/ektromagnetische velden reikt In dlt geval verder dan specifiek al/een voor de voorgenomen plaatslng 
van de SMART-L radar in Herwijnen." 
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21. 
Hoe gaat u de door TNO als begrljpelljk erkende zorgen wegnemen7 

De zorgen van omwonenden en andere betrokkenen over de effecten van elektromagnetische strallng 
vind ik begrijpelijk en neem ik serieus. Ik heb alie vertrouwen in de bevindingen van de stralingsexperts 
van TNO. Hun wetenschappelijke objectiviteit en expertise staan wat mij betreft niet ter discussie. Ik 
voe! mlj hierbij gesteund door het kwallteitskeurmerk van deze afdellng van TNO. Defensle heeft het 
RIVM gevraagd de inloopbijeenkomsten te leiden en gesprekken te voeren met directe en bezorgde 
omwonenden van de radar. 

22. 
Kunt u toellchten welke soorten straling onder "RF velden" vallen7 

Onder radlofrequente velden worden volgens de ITU-definitie (bron 
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_Radio_Regulations) elektromagnet ische velden bedoeld In het 
frequentiegebied van 9 kHz tot 275 GHz. Dit is niet-ioniserende straling. 

23. 
Verwljst "samenstelllng van strallng" naar strallngscumulatie7 Zo nee, wat Is het dan wel7 

In 2.3.4 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 staat uitgelegd wat met samengestelde blootstelling 
(accumulatie) bedoeld wordt, namelljk "De opwarmlngseffecten tellen wel op waardoor de totale 
opwarmlng het gevolg is van de ge/ijktijdige samenstelling van al de afzonderlljke bljdragen. In deze 
rapportage geeft TNO daarom de voorkeur eraan niet over accumulatie te spreken maar over 
samengestelde blootstelling (van meerdere bronnen)". 

24. 
Kunt u voor de lnzlchtelljkheid de grafieken, waarln de strallng nu In percentages Is 
weergegeven, omzetten naar grafieken waarin de straling In V/m is weergegeven7 Zo nee, 
waarom nlet? 
26. 
Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven? 
53. 
Kan de tabel van de samengestelde blootstelllngen in V/m weergegeven worden In plaats 
van In een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet7 
60. 
Waarom er In de samengestelde blootstelllngen geen resultaten in V /m weergegeven, maar 
alleen een percentage ICNIRP? 

TNO stelt dat het in beginsel mogelijk is, maar dat dit de inzichtelijkheid In de materie niet zal 
vergroten. Het zal dan namelijk niet mogelljk zijn om afzonderlijke (per bron) blootstellingen en de 
samengestelde blootstelllng in een grafiek weer te geven. De veldsterktelimiet (in V/m) is 
frequentieafhankelijk, dus voor Iedere bron anders. Voor de SMART-L radar geldt dus een andere limiet 
dan voor een WiFl-router waardoor de veldsterkten nlet bij elkaar opgeteld kunnen warden. om de 
blootstelling van verscheidene bronnen te kunnen combineren wordt om die reden de formule die op 
bladzijde 17 van het TNO vermeld staat gebruikt, zie voor uitleg het TNO-rapport, hoofdstuk 2.3.4. 

27. 
Zljn In de conclusie, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan de 
blootstelllngsllmleten, alle strallngsbronnen meegenomen? Zo nee, welke stralingsbronnen 
dan wel? 

TNO heeft voor bepaalde bronnen (denk aan Wifi-router, DECT telefoon, moblele telefoon) is een 
schatting gemaakt, omdat dit per hulshouden/persoon kan verschlllen. De SMART-L radar (primair en 
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secundalr) en de KNMI weerradar zljn meegenomen. Voor scheepsradar Is een worst-case aanname 
betreffende het aantal schepen op de Waal aangehouden. Zie ook de beantwoordlng van vraag 18. 

28. 
Wat Is het piekvermogen van de prlmalre SMART-L radar? 
33. 
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar? 

Het precieze uitgezonden piekvermogen kan niet worden vermeld In een ongerubriceerde notlt le. In 
deze context is het belangrijk te vermelden dat, zoals in het TNO rapport Is aangegeven, het 
plekvermogen geenszins de enlge grootheid is die de stralingsbelasting van een radar bepaalt. Ook de 
duty-cycle (zendtijd gedeeld door luistertijd), de antennewinst de bundelbreedte en het scanpatroon 
zijn hierblj relevant. Het piekvermogen is aanzienlijk geringer dan die van de weerradar van het KNMI. 

29. 
Waarom Is er nlet gewacht op de nleuwe ICNIRP normering? Welke garantles kunt u geven 
dat de uiteindelijke conclusles en aanbevellngen gebaseerd zullen zljn op de nleuwe ICNIRP 
normerlngen? 
34. 
Klopt het dat de nleuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/aprll) verschijnen? Waarom 
heeft u nlet op de nleuwe normen gewacht om deze te laten verwerken blj het onderzoek? 
36. 
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP rlchtlijnen zljn aangepast moet worden nagegaan 
of deze wljzlglng consequentles heeft voor de conclusies en aanbevellngen van dit rapport. 
Is het dan niet essentieel om jufste conclusles te kunnen trekken op basis van de nleuwe 
rfchtfljnen en te wachten op deze nieuwe richtlljn? 

Er is niet gewacht totdat de nieuwe richtlijnen in Nederland van kracht zijn verklaard omdat dat een 
onbekende vertraging zou opleveren. De toets Is derhalve tegen de vigerende ICNIRP-richtlijn 
uitgevoerd. Begin maart 2020 Is het bljgewerkte ICNIRP-document gepubllceerd. TNO heeft op basis 
van de consultatledocumenten van ICNIRP direct een quick scan uitgevoerd en daaruit geconcludeerd 
dater voor de SMART-L geen extra beperkingen te verwachten zijn. Ulteraard kan een conclusle pas 
definitief worden getrokken nadat de nleuwe ICNIRP-rlchtlijn Is gepubllceerd, door de Raad van Europa 
Is overgenomen en nadat Nederland ook een richtlljn heeft vastgesteld. 

31. 
Heeft u overwogen de praktljkervarlng met de radar In Wier mee te nemen in de 
beslultvormlng over deze pfaatsing? 

Blj de beslultvorming over plaatsing van de radar In Herwijnen is geen praktijkervaring met de radar in 
Wier meegenomen omdat de radar in Wier pas over enkele maanden in bedrijf gesteld zal warden .. 

32. 
Waarom zijn de omschrijvingen 'RF velden' en 'samenstelling van strallng' gebruikt? Is het 
julst dat het gaat om non-lonlserende strallng en strallngscumulatie? 

Het antwoord op de eerste vraag is geven bij vraag 23. De tweede vraag kan bevestlgend worden 
beantwoord. 

35. 
Hoe groot acht u het risico dat de radar te hoge stralfngsdoses ultstraalt en daarom niet 
voldoet aan de normen? Waarom is het rlslco acceptabel om de bouw door te zetten? 
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Het rislco wordt door TNO zeer laag geacht. Om die reden is het acceptabel om de bouw door te zetten, 
zeker gezien de urgentie. TNO heeft in haar onderzoek voor de te verwachten bljdrage aan de totale 
samengestelde blootstelling voorzichtige schattlngen gebrulkt. De elektrische veldsterkte heeft TNO 
naar boven afgerond, als daar aanleldlng toe was. Zoals op pagina 19 staat "Bij het maken van deze 
veronderstellingen zal TNO eerder een waarde kiezen waardoor de berekening hoger uitvalt (worst-case 
schattlng), dan een waarde waardoor de samengestelde b/ootstelling ten opzichte van de limietwaarde 
gunstlger u/tva/t. " . Op de.ze wljze probeert Defensie de kans op onderschatting van de bijdrage te 
verminderen . Mocht desondanks ult praktljkmetingen blljken dat de SMART-L radar nlet aan de 
geldende rlchtlljn voldoet, dan zullen er aanpassingen volgen zodat de radar wel voldoet. 

37. 
Op basis van welke berekenlngen Is naar het westen en zuldwesten de Utrechtse heuvelrug 
een probleem in de dekklng vanuit Nieuw Mllligen? 
38. 
Waarom ts naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem in de 
dekklng vanult Nieuw Mllllgen? 

De Utrechtse Heuvelrug vormt een obstakel in de radardekking op basis van de zogenaamde llne-of
slght-berekeningen die Defensie door TNO heeft laten ultvoeren. De aldaar geplaatste radar kan dan 
een relatlef laagvllegend object niet waamemen Zie het rapport over het locatieonderzoek. 

40. 
Waarom heeft u de mogelljkheid van een hogere radartoren blj Nieuw Milllgen uitgesloten? 
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan blj een hogere radartoren bij Nieuw Mllligen? 

Zoals vermeld In het rapport " Locatleonderzoek zuldelijke SMART-L radar", biedt het hoger plaatsen 
van de radar op de locatie Nieuw Milligen geen soelaas. Bij de besluitvorming over de aanschaf van een 
nieuw gevechtsleidingsradarsysteem Is wel overwogen het bereik te vergroten en het zlcht op lage 
hoogte te verbeteren door de radar op een substantieel hogere positie te brengen. Door TNO zijn 
destijds "line of sight" berekeningen gemaakt die het effect daarvan illustreren. Het bleek dat verhoging 
van de posltle van de radarantenne weliswaar het maximale berelk van de radar vergroot (een grotere 
oppervlakte van het dekklngsgebled omdat de radarhorfzon verder weg komt te liggen), maar geen 
vergelijkbare verbetering van het zicht naar alle kanten oplevert. Zelfs blj meer dan een 
verviervoudiging van de hoogte van de radarantenne zou Nieuw Mllllgen nag steeds nlet goed In staat 
zijn overal de lage hoogten in West Nederland goed te kunnen zien. De conclusies uit de berekeningen 
van TNO waren aanleiding om de locatie Nieuw Milligen, als vestiglngslocatie voor de nieuwe 
gevechtsleidingsradar, verder buiten beschouwing te laten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie 
om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Zie eveneens de antwoorden op vraag 15 en 38. 

41. 
Wat is de maxlmale blootstellings-veldsterkte blj een ptekvermogen op 1.500 meter afstand 
gezlen vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar richtlng het dorp Herwljnen? Valt deze op 
1.500 meter wel onder de maximale blootstelllngsllmieten van 28-61 V/m? 

De formulering van de vraag bledt twee mogelljke zlenswijzen en antwoorden. Optle 1, de vraag is 
gericht op de plekveldsterkte op 1500 m afstand. In dat geval moet er getoetst worden tegen de 
ICNIRP-richtlijn voor piekveldsterkte, dat wll zeggen meer dan 1,5 kV/m voor de primaire radar van het 
SMART-L systeem. Optie 2, de vraag Is gericht op wat de tijdgemiddelde veldsterkte op 1500 mis 
lndlen de radar met maxlmaal vermogen opereert. Aangezien op kortere afstanden al aan de v igerende 
ICNIRP-richtlijn wordt voldaan, zal er op een afstand van 1500 m zeker geen probleem ontstaan. 
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42. 
Welke alternatieve locatles zijn onderzocht? Wat zijn de resultaten van dat onderzoek? 

Het locatieonderzoek van het Rljksvastgoedbedrijf ls niet uitgegaan van specifieke locaties, maar heeft 
de vraag centraal gesteld waar in Nederland de zuidelijke SMART-L radar geplaatst zou moeteh warden 
wanneer de locatie Herwljnen niet bekend zou zijn. Dit zoekgebied is vastgesteld op basis van 
operatlonele criteria. Vervolgens is blnnen dit gebied onderzocht waar belemmeringen verhinderen dat 
de radar daar goed kan functloneren. Het zoekgebied is zo stapsgewijs verkleind tot er operationeel 
acceptabele locatles overbleven. 
Het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrljf concludeert dat in het gebled tussen Nleuwpoort en 
Meerkerk enkele locaties te vinden zijn die operationeel vergelijkbaar kunnen zijn met de locatie 
Herwljnen. Deze locat ies leveren echter geen wezenlijk verschil op met Herwijnen waar het gaat om de 
afstand tot wonlngen en bebouwde kommen. Tevens zal de realisatie van een radarstation op zo'n 
locatie m inlmaal anderhalf a twee jaar langer duren. 

43. 
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatteve locatles zljn ongeldig verklaard? 
En waarom? 

In het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf zijn alle aangedragen locatles meegenomen en 
van commentaar voorzlen. Geen enkele aangedragen locatle is "ongeldig" verklaard . Wei is na het 
toepassen van criteria het gros van de aangedragen locaties afgevallen. Zie ook de beantwoording van 
vraag 42. 

44. 
Hoeveel van de onderzochte alternatleve locaties hebben een tweede radar zoals de KNMI 
radar In Herwljnen? Welke overige stralingsbronnen bevinden zlch In of nablj de onderzochte 
altematieve locaties? 

Geen. Nederland heeft twee weerradars, een In Den Helder en een in Herwijnen. Ult de analyse van 
TNO blijkt dat de lnvloed van de KNMI-radar relatief gerlng is. Het locatleonderzoek was gericht op het 
vlnden van een operationeel geschikte locatle voor de SMART-L radar als zodanig. Er ls niet onderzocht 
of op de onderzochte plekken andere radars In de buurt zljn. Evenmin is geTnventarlseerd welke andere 
stralingsbronnen, zeals GSM-masten, in de buurt aanwezlg zijn. 

45. 
Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd rlslco op de zlekte 
ALS In geval van GSM-antennestatlons? Klopt het dat er geen wetenschappelijke 
elndconclusie mogelljk Is die uitslult dat straling geen ALS veroorzaakt? 

TNO Is op de hoogte van een Frans onderzoek naar een statlstisch significante verhoglng van het 
relatieve risico tussen ALS en de aanwezlgheld van GSM-baslsstatlons. In het TNO rapport (TNO 2020 
R10094) wordt op de conclusles en toepasbaarheid van dit Franse onderzoek in paragraaf 2.4.3. nader 
ingegaan. Wetenschappelijk kan niet worden uitgesloten dat niet-ioniserende straling geen ALS kan 
veroorzaken. Ook dat wordt In het TNO rapport nader toegelicht. Zie ook het antwoord op vraag 46. 

46. 
Klopt het dat In Herwljnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemlddeld? Waarom wordt er 
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hlervan en het eventuele verband met straling? 

De GGD is vanwege het coronavlrus nlet In staat om de aantallen A.LS in Herwljnen te bevestigen en 
een vergelijking met gemlddelden in Nederland te duiden. 
Er wordt wetenschappelij k onderzoek gedaan om de oorzaak (of oorzaken) van ALS te achterhalen. Een 
relatie tussen hoogfrequente elektromagnetische velden en het veroorzaken van ALS is n iet 
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aangetoond, terwijl van andere omgevlngsfactoren wel aanwijzingen gevonden zljn. Op dlt moment zljn 
er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie tot een verhoging van het aantal ALS 
patienten kan leiden. In het TNO-rapport TNO 2020 R10094 in hoofdstuk 2.4 staat dit toegel icht. 

47. 
Waarom wordt de conclusie beperkt tot de SMART-L radar en niet cumulatlef en blj 
plekvermogen? 

Het TNO rapport (TNO 2020 R10094) stelt In hoofdstuk 7 op paglna 43 het volgende: ~ult de toetslng 
blijkt dat de SMART-L voldoet aan de blootstellingsllmleten die de ICNIRP-richtlijn [1 ] voorschrlj ft. Ook 
ind/en andere radiofrequente bronnen worden meegerekend, zoals de KNMI weerradar, mobiele 
telefonle basisstations en omroep wordt aan de ICNIRP-rlchtlijn voldaan. Dit verandert niet wanneer 
elgen RF-systemen zoals de mobiele telefoon, WIFI routers en DECT-telefoon worden meegerekend. Dan 
wordt ook aan de richtlijn voldaan." 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het maximale (piek)vermogen van de prlmalre radar. 

Voor piekveldsterkte wordt verwezen naar Tabel 2 van het TNO rapport waa rin die vergeleken warden 
met de maxlmale piekveldsterkte die in de ICNIRP-rlchtlijn wordt voorgeschreven. Echter, ICNRI P 
schrijft vanwege natuurkundig evldente redenen niet voor dat deze plekveldsterkten bij elkaar opgeteld 
moeten warden. Als dat toch gedaan wordt, staat daarover in het TNO-rapport: " Ult tabel 2 valt op te 
merken dat de te verwachten de blootstelllng van piekveldsterkten van de verschlllende gepulste RF
systemen, deze ruimschoots onder de ICNIRP-richtlljn blijft. Ook indien men ervoor zou klezen om a/le 
bljdragen bi} e/kaar op te tel/en, wat nlet door de ICNIRP-richtlljn wordt voorgeschreven, dan blljft die 
totale bljdrage onder 13%." 

48. 
Hoe kunt u garanderen dat de aangehouden veldsterkte van 3 V /m voor SG deze nlet verder 
zal overschrijden in de toekomst, nu In het rapport Is gesteld dat nlet goed kan worden 
aangegevan dat wat de bljdraga aan SG zal zijn aan de samengestelde blootstelling? 
49. 
Wat zijn de gevolgen indien deze blj volle ultrol van SG boven de llmlet van 28V/m tot 
61V /m gaat ultkomen? In hoeverre zal de strallng van de KNMI radar en SMART-L radar in de 
totale strallngsberekenlng meegenomen worden? 
59. 
Kunt u bevestlgen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor SG nlet verder zal 
overschrijden in de toekomst? 

Oak voor het SG-netwerk zal de dan geldende ICNIRP-richtlijn van toepassing moeten zijn. Wanneer SG 
is uitgerold, mag de samengestelde blootstelling de ICNIRP-limiet niet overschrijden. Het Agentschap 
Telecom oefent hierop toezicht uit . Zeals blj vraag 47 is aangegeven, ligt die totale bijdrage van 
verschlllende gepulste RF-systemen ender de 13% van wat is toegestaan. Met een eventuele iets 
hogere bijdrage van SG zou de samengestelde bleotstelllng nog steeds rulm onder de ICNIRP-richtlijn 
bllj ven. 

so. 
Komt het cumulatleve stralingsniveau van p 30,9% overeen met 465 V /m? 
51. 
In welke verhouding staat de strallngsnlveau van 465 V /m tot de door de door het ICNIRP 
gehanteerde norm? 

Het cumulatieve stralingsnlveau van p 30,9% komt nlet evereen met 465 V/m. TNO steit dat de 
samengestelde blootstelling niet is te relateren aan veldsterkte, omdat de limletveldsterkte 
frequentleafhankelljk is. Zie oek het antwoord dat gegeven is bij vraag 24 en paragraaf 2.3.4 op pagina 
17 van het TNO-rappert (TNO 2020 R10094 ). 
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S2. 
In hoeverre speelt de afstand tot de radar een rol blj de berekening van de strallngsniveaus? 
Is het julst dat wanneer men zlch binnen de -bij de berekenlng gehanteerde afstand van-
4SO meter bevlndt de strallngsniveaus aanzlenlljk zullen stijgen? Kunt u aangeven hoeveel 
en welke objecten zich blnnen de -blj de berekenlng gehanteerde- 4SO meter bevinden? 

Bljlage A van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 zet de relatie uiteen tussen veldsterkte en afstand. 
Veldsterkte is omgekeerd evenredlg met de afstand. Dus naarmate men dlchterblj komt, neemt de 
veldsterkte toe. Men moet echter beseffen dat de antennewinst afneemt lndlen men op maalveldnlveau 
de radartoren nadert. Zodoende ontstaat er ook op kortere afstanden geen gevaarlijke situatie. 

S4. 
Is de 1000/o In flguur 9 het maximale piekvermogen van 1S06V /m? 

Nee, In deze flguur gaat het om de tijdgemiddelde veldsterkten, niet om plekveldsterkte. Voor het 
omrekenen van percentage naar veldsterkte, zle de beantwoordlng van vraag 24. 

SS. 
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale blootstelllngsllmleten van 
28-61 V/m, wat Is dan de mlnlmale afstand tussen de radar en de dlchtstbljzljnde woning? 

Bij de beantwoording wordt uitgegaan dat de genoemde elektrische veldsterkten de waarden zijn die 
warden gegeven In tabel 7 van de INCIRP-rlchtlijn (uit 1998) voor de frequentles tussen 10 MHz en 300 
GHz. In het TNO rapport (TNO 2020 R10094) is getoetst tegen de ICNIRP-richtlijn en zijn de 
bijbehorende frequentieafhankelijke llmletwaarden gebrulkt. 
Met betrekking tot de vraag wat de minimale afstand moet zijn tussen radar en woning, blijkt ult de 
analyse die de radarfabrikant heeft uitgevoerd en die door TNO is gevalideerd, dat de radar op 
maaiveldhoogte tot zeer dichtbij vellig benaderd kan worden. Op een hoogte van zo'n 7 meter boven 
het maaiveld geldt volgens de opgave van de fabrikant een veilige afstand van ca. 100 meter afstand in 
de zogenaamde staring mode. Zelfs wanneer deze gegevens met de nodige marge gehanteerd zouden 
warden, zegt het lets over de ruime mate waarin woningen op honderden meters afstand ook als veilig 
kunnen worden beschouwd conform de vlgerende richtlljnen. 

S6. 
Kunt u de berekenlngen (laten) maken voor de cumulatieve strallngsnlveaus op alle 
afstanden van de radar, stapsgewljs van SO meter tot aan lSOO meter bij piekbelastlng in het 
worst case scenario? 

Defensie zlet geen noodzaak en geen toegevoegde waarde om stapsgewijs van SO tot 1500 meter 
nleuwe berekenlngen te laten maken. Zle ook het antwoord op vraag SS. 

S7. 
Waarop zljn de, ten opzlchte van 3G en 4G lagere, waardes van SG In flguur 4 en 5 
gebaseerd? 
66. 
De waardes van SG worden veel lager gerapporteerd dan de huldlge moblele telefonle 3G en 
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes? 

De waardes van SG zljn gebaseerd op metingen die zljn uitgevoerd door het Agentschap Telecom. In 
het TNO rapport (TNO 2020 R10094) zljn dat de referentles [22] en [26]. 
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58. 
Wat Is het plekvermogen van de KNMI radar? Welke lnvloed heeft dlt op het maxlmale 
stralingsniveau, rekening houdend met de conclusles ult het (aangepaste) RIVM rapport ult 
2004 over de KNMI radar in De Bllt (met een plekvermogen van 250.000 Watt) waarln Is 
gerapporteerd dat piekwaarden van 80 V/m op 1000 meter afstand zljn gemeten op 2 meter 
hoogta? 
63. 
Is het julst dat de KN MI-radar In De Bilt een piekwaarden van 80 V /m heeft bij een 
plekvermogen van 250.000 Watt? Is het julst dat de KN MI-radar In Herwijnen een 
plekvermogen van 500.000 Watt heeft7 Is het julst dat de strallng van de KN MI-radar amper 
invloed heeft op het maxlmale strallngsniveau in Herwljnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe 
Is dat te verklaren? 
67. 
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk Is dat de KNMI radar waarden zo laag llggen? 

In Appendix A van het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) is het piekverrnogen van de KNMl-radar 
vermeld van 500 kW. De bijdrage van dit systeem aan het totaal is relatlef gering orndat de duty-cycle 
zeer laag Is (0,12% ) en de radarbundels relatlef smal (1°). Gedurende slechts 0.1% van de t ljd wordt 
een waarnemer tijdens de scan door het systeem 'bellcht'. 

61. 
Klopt het dat de dlchtstbljzijnde boerderlj niet op 450 meter llgt, maar op 350 meter? Klopt 
het dat daarbij niet ook de strallngsbelasting van de KNMI-radar en de scheepsradars Is 
opgeteld7 Waarom is nlet de juiste afstand aangehouden tot de eerste woning? 

In het locatleonderzoek is ultgegaan van de afstanden tussen de beoogde locatie van de radar 6p het 
perceel aan de Broekgraaf en de betrokken woningen In de omgeving. De verschlllende wonlngen llggen 
op de percelen van boerderijen. De dichtstbijzljnde boerderij is die aan de Nleuwe Steeg nr. 56. 
Wanneer de afstand tussen het bestemmingsvlak van het perceel aan de Broekgraaf en het bouwvlak 
van de boerderij aan de Nleuwe Steeg wordt genomen, dan is de kleinste afstand 290 meter. De radar 
komt echter midden op het perceel aan de Broekgraaf te staan, terwijl de bestaande woning van de 
boerderij aan de Nieuwe Steeg aan de zuidzijde van het bouwvlak staat. De gemeten afstand tussen de 
nieuwe locatle van de radar en deze woning is ruim 440 meter. Zoals beschreven in het 
locatleonderzoek (pagina 15, flguur 7 en voetnoot 3) is deze afstand afgerond op 10 meter waardoor 
voor het locatieonderzoek 450 meter is aangehouden. Ook TNO Is van deze afstand ultgegaan. In het 
inpassingsplan dat nu wordt voorbereld, zal voor de afstanden de systematiek worden toegepast die 
daarvoor Is aangewezen. 

Gebleken is dat op het perceel van de boerderij aan de Nieuwe Steeg in 2018 een t ijdelijke vergunning 
is verieend voor een woonunit. Deze woonunit staat noordelijker op het bouwvlak van de boerderij en 
daarmee lets dlchterbij de toekomstige radar op het perceel aan de Broekgraaf. Omdat het een 
t ljdelljke vergunnlng betreft, Is daar verder geen rekening mee gehouden. 

62. 
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatleve strallngsniveaus op alle afstanden 
van de radar, stapsgewljs van SO meter tot aan 1500 meter blj plekbelasting in het worst 
case scenario? 
64. 
Kan TNO/Defensle de rapporten aanpassan naar de gehanteerde maxima le 
blootstellingslimieten van 28-61 V /m en op basis daarvan een berekenlng maken van de 
afstand die nod lg is tussen de radar en de dlchts-bijzljnde woning in het "worst case" 
scenario? 
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65. 
Kan TNO/defensle berekeningen maken voor de cumulatleve stralingsniveaus op alle 
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, blj piekbelastlng in het 
worst case scenario? 

Defensle zlet geen aanleiding of noodzaak om meer berekeningen te laten maken aangezien op alle 
relevante afstanden de normen, oak in combinatie met andere strallngsbronnen, niet overschreden 
warden, Zie eveneens antwoord dat gegeven Is blj vraag 55. 

68. 
Hoe kan het dat de limiet samengestelde blootstelllng in starende modes in figuur 9 gesteld 
is op lSO&V /m, terwljl de blootstellingsllmiet volgens de overheld is gesteld op 28-61 V /m? 
Kunt u dit verschil verklaren? 

TNO stelt dat in de vraagstelling twee elektrische veldsterktenwaarden door elkaar worden gehaald. Een 
gepulst radarsysteem voldoet pas aan de ICNIRP-richtlijn als aan twee voorwaarden voldaan wordt. 
Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde elektrfsche veldsterkte onder de daarblj behorende 
llmietwaarde llggen. Anderzijds moet de plekwaarde van het (gepulste) elektrlsche veld onder de 
daarbij behorende limietwaarde liggen. Voor de prlmalre radar van SMART-L bedraagt die waarde 1506 
V/m. 

69. 
Zouden de piekmomenten op zeer hoge nlveaus boven de 28-61 V/m kunnen leiden tot 
gezondheldsschade? 

TNO stelt dat dlt nlet waarschijnlljk is. Immers, als aan de ICNIRP-richtlijn voldaan wordt, zljn er geen 
negatieve effecten op de gezondheid te verwachten . Op pagina 16 van het TNO-rapport (TNO 2020 
R10094) staat "Belangrijk is te vermelden dat volgens de huidige inzichten 'onder de ICNIRP-limiet' 
betekent dat aan de mens voldoende bescherming wordt geboden tegen negatieve effecten van 
blootstelling aan elektromagnetische velden." . Dit reflecteert de huldige wetenschappelijke inzlchten. 

70. 
Hoe hoog is de absolute piek die aan strallng ultgezonden zou kunnen warden? Hoe vaak zal 
de SMART-L radar dit piekvermogen uitzenden? 

TNO heeft voor hun evaluaties toegang tot de technische elgenschappen van de SMART-L. Hierdoor zijn 
de gerapporteerde gegevens door TNO de waarden die als reaiistlsch kunnen warden beschouwd. Het 
precieze piekvermogen binnen de cyclus van zenden en ontvangen van de prlmaire radar van SMART-L 
kan niet warden vermeld In een ongerubriceerde notit ie. Het piekvermogen is aanzienlijk ger inger dan 
die van de weerradar van het KNMI. 

71. 
Wat Is het maxi male vermogen van de radar in megawatt en wat is het piekvermogen aan 
veldsterkte in V/m? 

De relatie tussen veldsterkte (piek en t ijdgemiddeld), antennewinst, afstand en zendvermogen wordt in 
Appendix A van het TNO rapport {TNO 2020 R10094) gegeven. Zie ook antwoord bij vraag 28. 
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72. 
Hoe kunt u garanderen dat de KNMI radar en SMART-L radar, die los van elkaar een 
piekveldsterkte boven de 61 V/m en SOV/m kunnen hebben, over een langere perlode 
voldoen aan de ICNIRP normen? 

De ICNIRP rlchtlijn schrijft geen methodiek voor om samengestelde piekbloatstelling te toetsen. Zie 
TNO rapport TNO 2020 R10094 paragraaf 5.3 op paglna 39. Als men ervaor zou klezen om iedere 
afzonderlljke bran, genormeerd naar de voor die bronfrequentie geldende limietwaarde voor de 
piekveldsterkte, alle verschlllende bijdragen op te tellen, dan nog blijft het totaal onder 13%, zoals de 
tabel 2 op bladzijde 39 weergeeft. 

73. 
Is het julst dat ICNIRP een maxi male plekbelHtlng van 6 minuten heeft? Is het julst dat 
hlermee een plekbelastlng per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat dan? 

Nee, dat is niet juist. Voor een (gepulst) radarsysteem geeft de ICNIRP richtlljn twee voorwaarden. 
Enerzljds moet de zes minuten tijdgemiddelde RMS elektrische veldsterkte ander de limietwaarde 
llggen. Anderzljds moet de plekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de bijbehorende 
piekwaardelimiet liggen. Aan belde voorwaarden moet worden voldaan. De zes minuten tijdgemiddelde 
is een zagenaamd "moving average" (zie https://nl.wikipedia.org/wlkl/Voortschrljdend_gemiddelde). 
Over een tijdinterval van zes mlnuten mag de gemiddelde RMS-waarde de limietwaarde niet 
overschrijden. 

74. 
Hoe vaak zal de SMART-L radar het maxlmale piekvermogen ultzenden? Per week? Maand? 
Jaar? 

Defensie is voomemens diverse malen per jaar te oefenen met een van de twee SMART-L radars In de 
starende mode. Het exacte aantal Is afhankelijk van de natlonale en internationale oefenlngen waarbij 
het nodig is om de radar In de starende mode in te zetten. Oat is weer gekoppeld aan de 
gereedstelllngseisen van Defensie. Voorts kan het voarkomen dat een of beide radars in de starende 
mode warden ingezet voor ernstinzet. Emstinzet laat zlch niet voorspellen. 

75. 
Bent u ermee bekend dat deze plekmomenten op zeer hoge nlveaus boven de 28-61 V/m wel 
kunnen leiden tot gezondheldsschade? 

TNO is geen publicatie bekend waaruit dit zou blijken. 

76. 
Hoe verklaart u de verschillen In de uitkomsten tussen het TNO memorandum van junl 2019 
en het TNO Evaluatle rapport van februarl 2020? 
77. 
Wat is de verklarlng voor de verschlllen In ultkomsten tussen het TNO memorandum van juni 
2019 en het TNO evaluatierapport van februari 2020? 

In het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) staat op pagina 29 hierover het volgende: "Deze nleuwe 
lnformatie is in hoofdstuk 5 gebruikt en hebben ge/eid tot een nauwkeurfgere bepaling van, met name 
voor de starende modus, de elektrische veldsterkten dan TNO in een recent memorandum [20) heeft 
gebruikt." Hiermee hebben de auteurs de verschillen taegelicht. 
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78. 
Is het (technlsch) mogelljk dat de over 6 maanden operatlonele SMART-L Radar In Wier de 
(eventuele) uitval van de MPR radar In Nleuw Milligen kan opvangen? Zo nee, waarom nlet? 
Zo ja, In hoeverre Is dlt meegenomen blj de plaatslng In Herwijnen? 

De noordefljke en zuidelijke radars kunnen elkaars taken 'opvangen' bij gepland onderhoud of 
ongeplande ultval van een van de radars. Echter, voor een goede taakuitvoering heeft Defensie twee 
radars nodig om aan de operationele behoefte aan radardekking te voldoen. Als de MPR in Nieuw 
Milligen ultvalt, nadat de SMART-L radar in Wier is opgeleverd en voordat de SMART-L op Herwljnen is 
opgeleverd, dan zal Defensle worden geconfronteerd met een significante operatlonele beperking. 
Omdat de kans daarop steeds verder toeneemt gezlen de leeftljd van en onderhoudsstaat van de MPR, 
Is de plaatsing van de SMART-Lop Herwijnen urgent. 

79. 
Heeft de SMART-Lop Nieuw Milllgen meer of minder last van de wlndmolens dan de situatle 
In Herwljnen waar wlndmolens op S km afstand staan? Kunt u dit toelichten? 

Herwljnen ls een betrekkelljk wlndturbine-luw gebied, ondanks het wlndpark met 11 molens blj het 
verkeersplein Deil. Bij de radardekklngsdlagrammen die door TNO zljn gemaakt, Is rekenlng gehouden 
met deze wlndturblnes. De beperkingen vallen binnen de operationele normen. 

so. 
Waarom is gekozen voor een RCR met betrekking tot Herwljnen? 

Het toepassen van de Rij kscoordinatleregellng is de enige manier om een procedure, waarvoor de lokale 
overheld de medewerklng heeft gestaakt, toch op een zorgvuldige manler doorgang te kunnen laten 
vinden. 

81. 
Wanneer komt u met een eigenlljk wettelljke blootstelllngslimieten zoals Belgli!, Italii!? 
Indien u met een vergelljkbare wattelljke blootstellingsllmieten zou komen, wat betekent dat 
voor de sltuatle van Herwijnen met SG, KNMI radar, SMART-L radar en scheepvaart? 
83. 
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstelllngsllmleten heeft en dat het voornemen is deze 
llmleten wel In te voeren In verband met de lnstallatle van SG? Wat betekent dat voor de 
situatie in Herwijnen met SG In het llcht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de 
scheepvaart? 

In Nederland wordt voor het bepalen van blootstelllngsllmieten de vigerende ICNIRP-richtlljn 
gehanteerd. In diverse ultspraken gedaan door de Raad van State wordt de toepassing door de 
overheid van de ICNIRP-richtlijn in rulmtelljke besluiten zoals bij bestemmlngsplannen en 
omgevlngsvergunningen bevestigd, zoals oak in het TNO-rapport is aangegeven. Of en wanneer de 
overheld de toekomstige aanbeveling van de Raad van de Europa in natlonale regelgeving overneemt 
opdat de nieuwe ICNIRP-richtfljn ook wettelljk in Nederland verankerd wordt, Is nog nlet bekend. 

82. 
Klopt het dat TUV Rhelnland de referentiemetlng heeft ultgevoerd? Klopt het dat dlt bedrljf 
geen geaccrediteerd testinstltuut Is voor de referentienormen? Waarom Is in dat geval de 
opdracht toch aan dlt bedrijf gegeven? 

TOV Rheinland ls geaccrediteerd voor het uitvoeren van elektromagnetische effecten metingen in een 
laboratoriumomgevlng. Echter, specifieke in-situ metlngen (veldmetingen), waarin de 
omgevlngslnvloeden per deflnitle nlet geheel kunnen warden gecontroleerd, kunnen niet geaccrediteerd 
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worden. De aanwezige accredltatie als testinstituut wordt gezlen als een bewijs van vakmanschap om 
de in opdracht uitgevoerde metingen adequaat uit te kunnen voeren. 
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doc408 

-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: donderdaft'maart 202§ 18~~n~ 
Aan: AUDS/DAOG; 

CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Dames, Hcren, 

Chapeau,-

Een paar klcine opmerkingen: 
'aanzienlijk' vind ik een lastig woord, is subjectief. Ile heb een altematief bedacht 
Paar kleine foutjes gevonden en verbeterd 
Fonnulering 'koppeling van radarsystemen' vind ik ongelukkig, altematieve tekst voorgesteld 
Let even op of je witregels gebruikt om paragrafen te onderscheiden (een opmaak-kwestie, 
vanzelfsprekend van minder belang) 

De ga ervan uit dat de Staatssecretaris nog wat aanpassingen wenst. 

Succes, 

-
From: mindef.nl 
Sent: Thursday, March 19, 2020 4:58 PM 
To:- - ; rijksoverheid.nJ; 

mindef.nl; KMW. vd.Brand@mindcf.nl; 
rijksoverheid.nl; mindcf.nl; 

mindef.nl; mindef.nl 
Cc:-mindef.nl;-rijksoverhcid.nl; outlook.com; 

mindef.nl;-mindef.nl; rijksoverheid.nl 
Subject: versie 6: aanbiedingsbrief en beantwoording van 83 kamervragen 

Beste collcga' s, 

Hierbij versie 6: de aanbiedingsbrief met X-post nummer 2020004937 en de beantwoording van 83 
kamervragen. 

Dank voor jullie ondersteuning ! Het was even doorbijten met al die (decls onbegrijpelijke) technische 
vragen. 

- vanuit TNO is gepleit om bier en daar plaatjes toe te voegen, zoals die van Thales hieronder. Omdat -
voor zover ik dat kan overzien- dit niet gebruikelijk is, heb ik in de tekst eea iets gemakkelijke leesbaar 
gemaakt en vooral bij antwoord 55 ccn belangrijk pcrspectief geplaatst: 
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"Met betrekking tot de vraag wat de minimale afstand moet zijn tusscn radar en woning, blijkt uit de 
analyse die de radarfabrikant heeft uitgevoerd en die door TNO is gevalidecrd, dat de radar op 
maaiveldhoogte tot zeer dichtbij veilig benadcrd lean wordcn. Op ccn hoogte van zo'n 7 meter boven het 
maaiveld geldt vol gens de op gave van de fabrikant een veilige afstand van ca 100 meter afstand in de 
zogenaamde staring mode. Zelfs wanneer deze gegevens met de nodige marge gehanteerd zouden worden, 
zegt bet iets over de ruime mate waarin woningen op honderdcn meters afstand ook als veilig kunnen 
worden bcschouwd conform de vigerende richtlijnen." 

Mochten we in de nabijc toekomst de stas willen helpen de materie nog beter te doorgronden, dan spreken 
staatjes n.m.m. boekdclcn en kunnen helpcn bij een "uitleg/instructie". 

Verder voor degenen die nog gaan aanvullen in dit document, let op de vele ctr-enters die ik heh gcbruikt 
om vragen en antwoorden op hetzelfde blad tc krijgcn. 

- zoals je me vroeg heh ik eea in X-post geplaatst. Dit is voor mij met kamervragen allemaal de eerstc 
keer. Graag jouw aanwijzingen als ik in actie moet komen. 

From: AIJDS/DAOG ~mindef.nl> 
Sent: woensdag 18 maart 2020 17 :40 
To:--~>; ~riilc.soverhcid.nl>; 

-=-mindef.nl>;
mindef.nl>; 

~tno.nl>;- ri'ksoverheid.nl>; 
DMO/PROJN/DIP PROJN ~mindef.nl> 
Cc: BS/AUDCO~>; ri 'ksoverheid.nl>; 

outlook.com' ~outlook.com> 
Subject: Re: versie 5 : "finishing touch" svp voor morgen 0900u. 

Beste collega's, 

Dank voor jullic reacties van vanmiddag. 

Vorm. 

Laat het samenvoegen maar aan mij over. De krijg vanuit de DGB nog wat aanwijzingen hierover. Er zijn 
kcnnelijk geen heldere aan bet papier toevertrouwde richtlijnen. Ile heb nu deels diametrale tips. 
Ile zou zeggen, het gaat om de inhoud, die breng ik morgen verder in de lijn, clan mag diezelfde "lijn" vallen 
over bet format en meteen aangcven hoe ze het precies gepresenteerd willen hebben. Overigens bestaat 'de 
Iijn' uit vele spelers ... 

lnhoud. Ja- ik snap je overwegingen. Ile. heb dat vanaf bet begin zien aan.komen. 

pogingen om een technische briefing te laten geven zijn gestrand. 
We zullen dus de vragen (hoe onwctcnschappelijk soms ook geformulcerd) zorgvuldig moeten 
beantwoorden. Een technische vraag, ontvangt een technisch antwoord. Dat hadden jij en .. al keurig 
gcdaan. Na- respons , heb ik jullie verzocht nog een ( 1) slag erover been tc maken om het antwoord zo 
leesbaar mogclijk tc krijgen voor alle lezers. ook degenen die de vraag zelf niet gesteld hebben. Ile. ga er -
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naastl ook nog een keer "overheen", en dat is het product dat ik morgen namens de werkgroep+ op 
de mat leg. We hebben ons allen ingespannen om het gocd tc doen, maar we kunnen wat krom is 
onmogelijk gebeel rechtwalsen. 

Ile wens jullie een fijne corona-vrije avond. 

PS vanmiddag heb ik onze in Vietnam studerende dochter opgehaald van Schiphol. Na 36u vliegen via Hue
HoChiMin-Singapore-UAE kon ze vannacht nog net een vliegtuig vinden. 

Van:-
Verzonden: woeosdag 18 maart 2020 10:43 
Aan @mindef.nl 
CC: mindef.nl; 

riiksoverheid.nl; liiii 
outlook.com;

Onderwerp: Veilige afstand volgens Thales NL 

Beste-

mindef.nl ; 
mindef.nl;-

Ilc heb bet Thales rapport (9505301286_EAR_715_NLD_rev02_relcased.pdt) nog even 
bekeken. Deze figuur staat er in: 

Staring Mode ..... ~..,...~~~~~~-. 

20 20 
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Distance from radar rotation center [m] Oista 

Figuur 2: SMART-L EWC GB veilige en onveilige zone vooi 
mode (links) en Rotating mode (rechts). 

Zoals je ziet is er in de staring mode, waarbij de antcnne stil staat, een hoogste onveilige 
afstand van 225 m. Dit geldt echter op een hoogte van, zo te zien. 16 m boven maaiveld. Op 
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maaiveldnivcau kan ook in de staring mode de radartoren benaderd worden. Op nog grotere 
hoogtcs (clan 15 m) is er nog ecn maximum, dit is de antnna boresight hoogte waar ik het 
over had. In de (nonnale) mode met rotercnde antenne zijn de veilige afstanden stukken lager 
(rechter grafiek). 

Het lean vanzelfsprekend geen kwaad om dit bij Thales te verifieren, mocht je daar behoefte 
aan hebben. Zoals gezegd is de auteur (ik veronderstel 

@nl.thalesgroup.com). Je kan ook dit bcricht naar Thales NL forwarden en 
hen vragcn of zij bet eens zijn met mijn interpretatie. 

Vriendelijke groet, 

-
This message may contain infonnation that is not intended for you. If you a.re not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to 
the electronic transmission of messages. 

Dit bericht lean informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bcricbt te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van bericbten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you arc requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bcricht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbondcn aan bet elektronisch verzendcn van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you a.re not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you arc requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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doc 410 

__ e_s._1A_L1 .. o_c_o ____________________ _ 

- •••••• <11••••tno.nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 11 :35 
Aan: 
CC: 15555~~~:5555!5E:s:s/:A:LJ,DJ~z;~c1 ssr;--i Al/DS/DAOG; , Ing., CLSK/PLV 

C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM; C-LSK/DO/C41SR/SIE 
ATM; nl; DMO/PROJN/DIP PROJN;···· ...................... ~ 

Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb WGBs 

Beste···· 

Zoals ik in mijn email aan - al aangaf, is het me nog niet helemaal duidelijk over hoeveel parken bet 
gaat. Strikt genomen zouden dat alle parken zijn in het 75 km cirkel van Herwijnen of een van de drie 
alternatieve locaties, of heb i.k dat mis? 

Dat wordt een hele club. 

Ile weet niet hoe snel men de resultaten wilt zien, maar voor het bereken moet i.k of een collega van rnij 
fysiek naar ons TNO kantoor omdat we alleen daar de berekeningen mogen opstarten. De resultaten zijn 
DV, dus die kunnen we wel thuis verwerken. 
De rapportages zijn DV, dus die moeten aangetekend verstuurd worden door ons secretariaat, en ik weet 
niet of dat nog kan, want die werken ook thuis. 
Ile heb helaas geen Mulan account dus emailen is uitgesloten. 
Groeten, 

-

-
Dank voor de verwoording. Ile ben blij dater nu duidelijkheid is over de procedure. Ik zal dit vandaag 
communiceren met mijn collega's in de regio' s en we zullen dit ook laten weten aan de windparken die nu 
al weken op een signaal wachten. Het goede nieuws voor hun is dat ze zelf geen actie hoeven te nemen, ze 
hoeven slechts te wachten totdat wij van TNO nader bericht hebben gehad. 

Nu moeten we afspreken hoe de nu voorliggende parken alsnog worden doorgerekend op de drie 
alternatieven. 
@- - wil jij dat we daar nu formeel om vragen, of weet jij welke parken het betreft en pak je 
die nu op? 

@ en • - : willen jullie de toetsen van TNO ook nog beoordelen 
(lijkt me wel), of gaan jullie mee in de uitkomsten daarvan? 



Groet, 

• 
Van: mindef.nl ~mindef.nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 202010:16 
Aan: mindef.nl; 

Beste collega' s, 

Hierbij wat meer richting vwb de vvgb's. 

Van-

·-heeft prima uitgelegd dat we juridisch geen grote risico's lopen voor de Herwijnen 
locatie m.its we de procedures goed doorlopen. Politiek bestuurlijk ziet ST AS nog steeds 
(terecht) een risico. Ze wil geen vrijbrieven voor de windenergieparken als we niet weten of 
we onszelf daarmee in problemen kunnen brengen. Ik heb haar gevraagd of ze akkoord is als 
ik zorg voor een oplossing dat de windenergieparken worden doorgerekend ook tov de 
altematieve locaties. Daarmee stemde ze in." 

V anochtend aan •• gevraagd of de extra kosten op het MFR-budget kunnen drukken. Hij 
neemt dat mee. 

Defensie gaat dus verklaringen VVGB afgeven voor windenergieparken nadat ze zijn 
doorgerekend voor radarverstoring tov de locatie Herwijnen (op de manier die daarvoor de 
standaard is dus op kosten van de initiatiefnemer) en de drie beschikbare altematieve locaties 
(op kosten van Defensie, waarbij de kosten grofweg 2000 euro per doorrekening zijn, dat 
komt met 3 altematieve locaties dus neer op max. 6000 euro). Kosten ten laste te brengen 
van het project vervanging MPR. 

.. wil jij dat voomemen aankondigen aan je collega •••I nietwaar?) zodat jullie bet 
meenemen in de planning? 

J e politieke suggestie - zet ik nog even uit bij - maar voorlopig is dit waar we 
mee werken. Ile ben al verheugd dat er eindelijk enige duidelijkheid is. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use 
it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages. 
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doc 412 
........ a.S/_A_v_oc __ o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 

••<11••••nl> 
maandag 23 maart 2020 10:48 

Aan: 

cc: 

AL/DS/DAOG; BS/AL/DJZ/CI 
DMO/PROJN/DIP PROJN; BST; rijksoverheid.nl; 

tno.nl; 
tno.nl; rijksoverheid.nl; 

Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb WGBs 

Dag alien, 

Oat is goed nieuws. 
Hoe lang heeft TNO nodig voor deze laatste rekenslagen I wanneer kunnen de wgb's verleend worden? 

Vr.gr .• 

Van: mlndef .nl 
Venonden: maandag 23 maart 2020 10:16 

i;a~n=: 5555!! mlndef.nl; ,=~~=:ri~jk~s~ov~e~rheid.nl;········· mindef.nl; I tno.nl; mlndef.nl 
CC: no.nl; rijksoverheld.nl 
Onderwarp: Kogel door de kerk vwb-

Beste collega's, 

Hierbij wat meer richting vwb de wgb's . 

••• heeft prima uitgelegd dat we juridisch geen grote risico's lopen voor de Herwijnen locatie 
mits we de procedures goed doorlopen. Politiek bestuurlijk ziet STAS nog steeds (terecht) een risico. 
Ze wil geen vrijbrieven voor de windenergleparken als we nlet weten of we onszelf daarmee In 
problemen kunnen brengen. lk heb haar gevraagd of ze akkoord is als ik zorg voor een oplossing dat 
de windenergieparken worden doorgerekend ook tov de alternatieve locaties. Daarmee stemde ze 
In." 

Vanochtend aan- gevraagd of de extra kosten op het MPR-budget kunnen drukken. Hij neemt 
dat mee. 

Defensle gaat dus verklarlngen WGB afgeven voor w indenergieparken nadat ze zijn doorgerekend 
voor radarverstoring tov de locatie Herwijnen (op de manier die daarvoor de standaard is dus op 
kosten van de initiatiefnemer) en de drie beschikbare alternatieve locaties (op kosten van Defensie, 
waarbij de kosten grofweg 2000 euro per doorrekening zijn, dat komt met 3 alternatleve locatles 
dus neer op max. 6000 euro). Kosten ten laste te brengen van het project vervanging MPR. 

- wil jij dat voornemen aankondigen aan je collega •••I nietwaar?) zodat jullie het 
meenemen in de planning? 

Je politieke suggestie- zet ik nog even uit blj .. maar voorlopig is dit waar we 
mee werken. lk ben al verheugd dater eindelijk enige duidelijkheid is. 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

-
•••1•11111•1• C-LSK/OO/C41SRISIE A TM 
maandag 23 maart 2020 09:12 

ME:• Herw11nen 

doc 413 

Ter info,•••••• heeft dit dossier van me overgenomen. Ik heb dit al aan hem doorgezet. 

Van:················ 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 09:07 
Aan: AL/HOB ; ••••••••• C-LSK/OO/C41SR ; •••••• 
EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
CC: BS/AL/OS/Dir. Plan.; ••• , •••• PLV C-LSK/OO/C41SR/SIE ATM;-

C-LSK/00/CAISR/SIE ATM 
Onderwerp: RE:- Herwijnen 

Copy, -

Dossier llgt voor C4ISR bij········· (in Cc). 

Groet, 

-
............ IAL/HOB•••••lnm~in~d~ef.:Jf.n~I> 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 14:20 
Aan: C-LSK/OO/C41SR 
BS/ AL/OS/Dir. Plan./ AfdluOptr mindef.nl>; 
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 • mindef.nl> 

mindef.nl>;······· EMSO, 
EMSO, CLSK/PLV C-

CC: BS/AL/OS/Dir. Plan. <ll••lnml!Jinru;d!ieff.:J.ntif:I> 
Onderwerp: FW:- Herwijnen 

Vast ter info 

From: AL/HOB mlndef.nl> 
Sent: vrijdag 20 maart 2020 13:10 
To: AL/DS/DAOG mindef.nl> 
Cc: OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL cm••••IJmni!nnQ!de~f . .n!nl>;···· 

Al/HOB 
Subject:- Herwljnen 

Beste-

mindef.nl> 

Gisteravond rond met STAS nog even over WGB's gesproken. Oat gesprek vanmorgen met 
telefonische aanwezigheid van voortgezet. 

••I heeft prima uitgelegd dat we juridisch geen grote rislco's lopen voor de Herwijnen locatie mits 
we de procedures goed doorlopen. Politiek bestuurlijk ziet STAS nog steeds (terecht) een risico. Ze wil 
geen vrijbrieven voor de windenergieparken als we niet weten of we onszelf daarmee in problemen 
kunnen brengen. Ik heb haar gevraagd of ze akkoord is als ik zorg voor een oplossing dat de 
windenergieparken worden doorgerekend ook tov de altematieve locaties. Daarmee stemde ze in. 
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Graag het volgende doen: 
- Informeer OMO dat we verklaringen WGB gaan afgeven voor windenergieparken nadat ze zijn 
doorgerekend voor radarverstoring tov de locatie Herwijnen (op de manier die daarvoor de standaard 
is dus op kosten van de inltiatiefnemer) en de drie beschikbare altematieve locaties (op kosten van 
Oefensie - hierbij ga lk uit van de prijs die TNO noemde bij ons bezoek, graag aan OMO doorgeven dat 
het in die ordegrote moet llggen). Kosten zljn ten laste te brengen van het project vervanging MPR. 
lndlen formeel schrljven van DGB aan OMO nodig is dan graag dat opstellen. 
- Informeer zsm TNO dat deze extra werklast op ze afkomt 
- Informeer CLSK, RVB en EZK dat we het zo gaan doen 

Goed weekeinde alvast 

-
D1recteur Integraal £le1d 

Dlreetoraat Generaal Beleld 
Mlnlsterfe van Defensle 
Kalvermarlct 33 I 2511 CB I Den Haag I kamer A-23 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

Offlcler Toegevoegd 
TlNT Ouiam el Moussaoui 

mln<fef.nl ·-
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doc 415 

-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bljlagen: 

Goedemorgen-

Hlerblj de gevraagde update van de fiches onderbouwlng urgentle en operatlonele onderbouwlng (afstemt met 
CLSK). Gezlen de Corona-perlkelen ga lk er op dlt moment vanult dat het AO nlet op 8 april gaat plaatsvlnden, 
echter dlt Is een aanname, kun jlj dit al bevestlgen? 

BVD en met vrlendellj ke groet, -
Van: AL/DS/DAOG 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:02 
Aan: BS/ AL/OJZ/CI BST ; ; -

- ILT' ; OMO/PROJN/OIP PROJN ; BS/ AL/HDB/Belmdwrs ; 
EMSD, BS/ AL/OS/Dir. Plan./Afdl uOptr ; EMSO, CLSK/PLV C-

LSK//CO~O~/C~4:1S~R/~SA~IR~C~2~;==~-
cc:1 AL/HOB ; DMO/PROJN/STGP ;-======= 
-OOCL/B&TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL ; nl'; •••• I 
Onderwerp: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw) 

Beste collega's, 

Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover ge'informeerd over de beantwoordlng van kamervragen 
en het AO op 8 apri l. 

Kamervragen. 

Graag voor a.s. maandag 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen. 

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefellciteerd - en - jullie hebben de 
hoofdprijs! Die graag invoegen in het doc dat ik gister verspreidde. Iemand gaf vanochtend aan dat 
antwoorden van TNO apart moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of 
larderen met: "TNO geeft aan dat. .. . . " Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo 
geeft ze aan dat de inhoudelijke expertise van jullie afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en 
juistheid is. Ik zal daar waar nodig nog een "defensie-duiding" toevoegen aan jullie antwoorden . 

Het AO op 8 april. 

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor ~ 
maart 13 .OOu : 

Update van fiche: 
1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK) 
2. Operationale onderbouwing ( idem)(dzv CLSK) 
3. Communicatieplan (RVB Mia) 
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4. RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorlooend tot de geplande in 
gebruik neming radar medio 2022 

Nieuwe fiches: 
5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die t ijdig reageren)) 
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO) 
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties. 

Bij de Q&A's in de fiches even scherp zijn. Beter eventuele pijn in dit stadium intern blootleggen, dan 
dat stas er in een debat mee wordt verrast. 

Mvg-

From: AL/DS/DAOG 
Sent: woensdag 11 maart 2020 15:32 
To: ri!ksoverheid.nl>; 

n!; BS/ AL/DJZ/CI BST 
rijksoverheid.nl>; 

mindef.nl>;lllllll 

;llllll~~r~ijk~s~o~ve~r~h~e~id~. n~I>~; rijksoverheid.nl>; - ILT ~~~=r-1=== 1.ililent.nl>; nl>; I 
- ILT 

.............. ni>i;ii~!SiO!M!Oi/P!RiOiJNi/iDilP!PiR!O!JN§~ii!i!m!injd!ef!.n!I>~;~;~~~~~~~ BS/AL/HOB/Belmdwrs mindef.nl>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
mindef.nl> 

Cc: mindef.nl>; OMO/PROJN/STGP 
mindef.nl>; OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL 
mindef.nl> 

Subject: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO 

Beste collega's, 

Morgenochtend zal lk in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn 
gaan brengen (zie hieronder qua vorm* ) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht {16 mrt 13u) 
zodat daarna tijdig alle format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden. 

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereldingen voor het AO van 08 april. De 
deadline voor die stukken/fiches wordt 25 maart 13u. 

* Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie 
antwoorden. Breng de antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog 
serieus naar moeten kijken. betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere 
fine tuning inclusief de 'smaak van de dag' volgt later hier. 

@ in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw 
inzichten. 

cg-_ en- jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per 
eriiiirproberenlletrokken te houden. @ 

Tot morgen, 

Mvg-
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Allen, 

Bijgaand als b1Jlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend. 

Greet en tot morgen, 

[Paginanummer] 



doc 416 

m1m11111_e_SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ __ 
Van: 
Verzonden: dinsdag 24 maart 202017:00 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Allen, 

Ik heb begrip en sympathie voor de argumenten van• maar uit operationeel oogpunt blijf ik vrezen 

•••••••••••••••••••••• .. art 11 Voorts zou de RCR nog flink kunnen worden gerekt waardoor we al radarstoring ondervinden 
van Blauw en Groen ver voordat een SMART-L is gerealiseerd op Herwijnen. Daarom hebben wij van 
meet af aan vastgehouden aan de 100% zekerheid. Ik zal mijn CLSK leiderschap desgevraagd 
adviseren bezwaar te maken tegen een WGB voor Blauw en Groen vooruitlopend op 100% zekerheid 
dat de SMART-Lop Herwijnen of een van de drie altematieven komt. Als bestuurlijk wordt weerlegt 
dat we nu al die 100% zekerheid hebben en bestuurlijk wordt besloten de WGB toch voortijdig af te 
laten gegeven, dan is dat een CLSK-exogeen besluit. Dan adviseer ik dat de BS bij uitzondering de 
WGB afgeeft ipv CLSK. 

Noot: 100% zekerheid is m.J... afronden van de RCR procedures en start van de bouw. 

Fijne avond, 

-
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 00:35 

i!a~n:~~~~~~~~~~AL/HOB ; AL/OS/OAOG ; BS/ AL/OJZ/CI BST 
CC: Ing., CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM; 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 
-OOCL/B& TC0/140ZWTCIE/2ZWTPEL 
Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb WGBs 

Beste mensen, 

Dlt lljkt me een onzallg plan. 

C-LSK/DO/C41SR 

Ik vlnd het op zlchzelf een elegante oplosslng om de drie alternatleve locatles door te laten rekenen voor alle 
wlndparken die nu voor een vvgb blj ons langskomen. Daarmee houden we de (louter) theoretlsche optle dat 
Herwljnen blj de rechter sneuvelt overeind, zonder dat we alle opties hebben weggegeven. We mogen (of !lever, 
moeten) ervan ultgaan dat het 100 % zeker Is dat we Herwljnen (of een van de drle alternatleven) aan het elnd 
van de rlt als vestiglng van de zuldelljke SMART-L radar kunnen gebrulken. 

I maar de Eerste en de Tweede 
Kamer hebben lngestemd met de RCR voor Herwijnen • 

• Defensle (daarblj gesteund door BZK en EZK) hee~ het project " Herwljnen" nu In 
el gen hand. Het enlge wat ons te do en staat, Is de procedure zorgvuldig af te I open. 

---------
-------- - -----



EZK Is er wet van overtulgd dat het nlet fout kan gaan met de RCR. Oaarom heeft EZK er ook op aangedrongen 
om nu te gaan overleggen over het lnvullen van de eerder afgegeven voorwaarde In de wgb voor wlndpark 
Blauw. Om de reallsatle van Blauw nlet onnodlg te laten wachten, moeten zlj nu duldelljkheid krljgen over 
wanneer de bouw daarvan kan starten. Op basis van de procedure van de RCR, moeten we daar een antwoord op 
kunnen geven. Wanneer we nu zeggen dat we voorloplg daar nog nlet over wlllen spreken omdat er welllcht een 
polltlek geinsplreerde barricade zal worden opgeworpen voor "Herwljnen", dan zullen ze dat met zekerheld nlet 
accepteren. Ook nlet op het hogere nlveau .••••••••••••••••••••••••• 

------ - - --- -------------- - ---- ·-- ---· -

ll•••ll•llllll .. 11111111 .. 11 .. 1111111111111111 .. 111111 .... llllllDewlndparken 
B auw en Groen en oo e an ere In F evo an geven een ontoe aat are verstorlng van e radar op Nleuw 
Mllllgen. Dus die krljgen dan geen vvgb. Oat Is gelet op de energlepolitiek In Nederland absoluut geen optle. En 
als we dan, door de nood gedreven, plotsellng wel zouden wlllen leven met de verstorlngen als gevolg van de 
parken In Flevoland, dan komen eerder afgevallen alternatleven nadrukkelijker In beeld. Locatle Leusderhelde 
voorop. Ole locatle Is elgendom van een overheld (mlsschlen binnenkort zelfs wel van Defensle) en heeft net 
zoveel last van Flevoland als Nleuw Mll llgen, maar je zlet altljd nog een stuk meer van de Randstad en 
zuldwestelljk Nederland. 

Van: mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 19:18 

~a~ni:5555~m:in~de~f~. n~I;!~ mindef.nl:••••••mmlliin!.dd~eff.J. ntl!I;······ riiksoverheid.nl> 

mindef.nl; mindef.nl; ·····~mrui:nn~de!Jf[J. n!!;I; ••••••:m!!!.!Jin~d~errf:r. n!!;I; 
mindef.nl 

Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb-

All, 

Om ruimte te kunnen bleden aan windenergie zolang radar twee te Herwijnen nog niet compleet is 
vergund 9en daarmee 100% zeker is), kunnen we geen WGB's afgeven alleen gebaseerd op die 
locatie. Daarom het besluit de alternatieve locaties (dat zijn er 3) ook te laten doorrekenen. Ik begrijp 
het punt dat impliciet door CLSK wordt opgebracht. .. de enige zekere locatie is Nieuw Milligen dus 
doorrekenen t.o.v. die locatie is ook nodig. 

- wil je in een brief van D-GB aan EZK DG-(functie of····· 
even navragen wie we moeten adresseren) verwoorden dat 
- locatie HW nog niet zeker is 
- dat het streven van DEF is om HW te gaan gebruiken en als dat niet kan een van de alternatieven 
- dat er 3 alternatieven zijn die ook geen garantie bieden 
- dat enige compleet zekere locatie NM is 
- dat daarom bij windenerg ieplannen voor WGB afgifte naast HW wordt doorgerekend voor de 
alternatieve locaties en NM 

- verzoeke de drie altematieve locaties te bekijken en mij te adviseren of die zodanig dicht blj 
erkaar liggen dat we 1 berekening voldoende kunnen achten en niet drie afzonderlijke 
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Ik realiseer mij dat we hiermee een deur openhouden naar een alternatief voor HW, dit is voor DEF 
veiliger dan alle alternatieven afserveren en straks met een locatie opgescheept blijven zitten waarvan 
de zichtlijnen worden verstoord 

-••I zet je deze brief als taak in de takenlijst? 

From:•••••••••••••••••••• <11•••11Imll!inlidl!:e!._f.nn!I> 
Sent: maandag 23 maart 2020 13:10 
To: AL/OS/DAOG 

Dank, •• 

AL/HOB 
mindef.nl>; -

In afwachting van - zljn reactie: Dan kunnen we dus nog niet meebewegen met EZ. Oat gaat wel 
wat discussie geven! 
Ik weet niet in hoeverre het vooralsnog niet afgeven van de WGB voor Flevo nog help in de Herwijnen 
procesgang? 

Greet, 

-
Van: AL/DS/DAOG mindef.nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 12:12 

~Aa~n=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~in~d~efffl. nl>;ll••···~ AL/HOB mlndef.nl>; BS/AL/DJZ/CI BST 
mindef.nl>; rijksoverheid.nl> 

CC: Ing., CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM 11••••1!Jmminrud~e!:Jf.n!lll>;···· 
C-LSK/DO/C41SR mindef.nl>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. 

Plan./AfdluOptr mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Kogel door de kerk vwb-

-My take. 
De kneep zit 'm in die I 00% zekerheid. DJZ en ik achten de RCR en ook de locatie Herwijnen heilig, ~ 

Indirect geldt dat ook voor de andere drie altematievc 
locatics. Immers. mocht Herwijnen geblokkeerd worden en er over een paar jaar een RCR lopen voor een 
van die locaties, dan kun je daar ook twijfelen aan 100% zekerheid. Zelfde principe. 
~ weet vast betcr hoe de politieke hazen lopen, jouw visie graag. 

Mvgllll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Van: ' ~mindef.nl> 
Datum: maandag 23 maart 2020 om J J :26:32 
Aan: ' AIJHDB" mindef.nl>, ' 
.AUDSIDAOG" -=-mindef.nl> 
Cc:' Ing., CLSKIPLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM" 
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••lmindef.nl>, I 

~mindef.nl>,' 
~mindef.nl> 
Onderwerp: fW: Kogel door de kerk vwb-

Goedemorgen- en•• 

Dit zat er natuurlijk aan te komen! 

C-LSKIDO/C4ISR" 
EMSD, BS/ALJDS/Dir. PlanJAfdLuOptr" 

Het operationeel standpunt van CLSK is nog niet veranderd: eerst 100% zekerheid dat we niet meer 
terug hoeven te vallen op het AOCS NM en dan pas groen licht voor de windmolens in de Flevo. Hoe 
staat DGB erin? 

Groet, 

-
Van: nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 11:09 

Aan: lllllllllllllllllllllllJ::::::::=::=::imiin~d~e~f.~ntl>~ 
CC: Ing., CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM 1 mindef.n!>;···· 

nl> 
Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb-

Dag-

Ons rest nog aen laatste gesprek over de wlndparken Blauw en Groen, om van Defensle een bevestlglng te 
verkrljgen dat aan de voorwaarden van de verklarlng van geen bezwaar Is voldaan, nu de RCR-procedure voor hat 
Rljkslnpasslngsplan Herwljnen loopt. 
Kunnen we dlt gesprek nog met jou voeren of Is hlervoor nu aanspreekpunt? 

Vrlendelljke groeten, 

Van: mindef.nl <11••••Jm!D..!rln~d~ef:.f. n!nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:26 

-

Aan: mindel~:~~~~~~~m~in~d~e~t~n~l:~~~~~~ri:ik:so:v:e:~:e:id: .• ~n1t::::::::,;~~~~~ nl>; mindef.nl: tno.nl 
CC: t.a.Q.iD1; rliksoverheld.nl: mindef.nl: mindef.nl: 

mindef.nl 
Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb-

Allen, 

Dit dossier is binnen staf CLSK I C4ISR overgedragen aan collega •••1111• (in Cc) in de sectie 
ATM . Graag hem meenemen in de communicatie hierover. 

Groet, 

-
Van: AL/DS/DAOG <11•••1nm:l!Ji n[lfd~ef:!f.n[JJI> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:16 

iian~=111::i~~EBiS/!AiV!D!JZ/iCliBiSTi~~i~~~m!in:d~ef~.n~I>~;··· rilksoverheld.nl>; nl>; ••••• 
DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nl>; - tno.nl>;······ 

mindef.nl> 
CC: tno.nl' tno.nl>; lllllllllrijksoverheid.nl' 
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rjjk59yerbejd.nl> 
Onderwerp: Kogel door de kerk vwb-

Beste collega, s, 

Hierbij wat mecr richting vwb de

Van -
' - prima ultgelegd dat we juridisch geen grote risico's lopen voor de 
Herwijnen locatie mits we de procedures goed doorlopen. Politiek bestuurlijk ziet STAS 
nog steeds (terecht) een risico. Ze wil geen vrijbrieven voor de windenergieparken als 
we niet weten of we onszelf daarmee in-kunnen brengen. Ik heb haar 
gevraagd of ze akkoord is als ik zorg voor een oplossing dat de windenergieparken 
worden doorgerekend ook tov de alternatieve locaties. Daarmee stemde ze in." 
Vanochtend aan- gevraagd of de extra kosten op bet MFR-budget kunnen drukken. Hij 
neemt dat mee. 
Defensie gaat dus verklaringen - afgeven voor windenergleparken nadat ze zljn 
doorgerekend voor radarverstoring tov de locatle Herwljnen (op de manier die daarvoor 
de standaard is dus op kosten van de initiatlefnemer) en de drie beschikbare 
alternatieve locatles (op kosten van Defensle, waarbij de kosten grofweg 2000 euro per 
doorrekening zljn, dat komt met 3 altematieve locaties dus neer op max. 6000 euro). 
Kosten ten laste te brengen van het project vervanglng MPR. 
- wil jij dat voomemen aankondlgen aan je collega - nietwaar?) zodat jullie 
lietmeenemen in de planning? 
Je politieke suggestie- zet ik nog even uit bij- maar voorlopig is dit waar we 
mee werken. Ile. al verheugd dater eindelijk enige duidelijkheid is. 

Mvg-

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde- of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht k.an informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u 
niet de geadresseerde- of dit bcricht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzcnder te melden en het bericht tc 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijk.heid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elcktronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake. you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegczonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scbade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van bcrichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. The 

s 



State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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......... a.SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

•••••••••••• tno.nl> 
dinsdag 24 maart 2020 12:59 

Onderwerp: 

-=====!!~1AL/DS/DAOG -

I ;~r~ijilcso~v~er!hieiidi.nil;~~~~~~~~~~~~~~~ BS/AL/DJZ/CI BST; DMO/PROJN/DIP PROJN; 
BS/AL/DCO; 
RE: Opmerkingen Dvl + Telecom 

CC: 

Op het gebied van EM en gezondheid is mijn eerste reactie om bij het Agentschap Telecom Ing.• te 
benaderen --JJ. ---------lln!nl 

Unkedln profiel 

Mbt de piekwaarde. lk kan mij een kamerbief (tekst) herinneren waarbij een waarde vermeld werd die ambigue 
was. Maar die tekst heb ik niet beschikbaar, ik kreeg de tekst aangeboden om door te nemen. 
@ was jij er toen bij? Zo ja, weet jij het dan je wel te herinneren? 

Grt -
Senior research scientist 
Electronic Defence 

:+~3~1.:::::~ 
E tno.nl 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 
electronic transmission of messages. 

••••mlndef.nl 
Sent: dinsdag 24 maart 2020 12:05 
To: rijksoverheid.nl; 

mindef.nl; mindef.nl;•••I 
Subject: Opmerkingen Dvl + Agentschap Telecom 

Beste collega's, 

From: 

In eerste instantle heb ik jullie- opmerkingen nier meteen onder de aandacht gebracht omdat de stas haar 
eigen commmentaar al had geuit . 

•••••••••••••••. Maar, er zitten in-commentaar inhoudelijk een 
aantal zaken die de moeite waard van het aanpassen zijn. 



En er zit een extra opdracht in, zie mijn 'tenslotte'. 

Pag 10 windenergie (RVB) 
2S RvS (DJZ) 
SS (OMO invoegen tekening ... wil jij die even isoleren uit je vorige mail incl copyright and andere 
verplichtingen, is dat okay met Thales?) 
71 (nav stas:) weet iemand of er in kamerbrieven /debatten vermeld staat wat het piekvermogen van de MPR is? ik 

herinnermelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Tenslotte (under that bombshell), referte de kop van het door- becommentarieerde stuk: TNO hebben jullie een 
POC bij Agentschap Telecom die bereid is om' de antwoorden te lezen'. Oat betekent naar ik aanneem concreet: een 
stralingsdeskundige die de antwoorden kan bevestigen en omdat die iets meer afstand tot de materie heeft, 
mogelijk suggesties kan doen om eea nog meer leesbaar te krijgen voor kamerleden. 

Graag-Z,,. jullie suggestie wie te benaderen. 

Succes allemaal. 

- kom jij verder met de opdracht eea te relateren aan debatten en eerdere uitspraken van stas aaan het 
parlement? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzondan: vr1$ag 20 maart 2020 \O:o•••••tno.nl> 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Beste collega' s, 

Ile schaar mij achter de reacties van .. en-Zecr veel waardering voor bet resultaat! 

De constatering van• is terccht Het steeds ter discussie Oaten) stellen van de wctenschappelijke positie 
van RIVM e/o TNO is een zorg welke eerder is uitgesprokcn. 

Maar dezc constatering mag volgens mij de pret nict drukkcn. Hct rcsultaat is een topprcstatie geweest 

Ort .. 
Ps. lk merk dat ik duidelijk aan bet opknappen ben. Hopelijk zet dat door. Goed weekend!!! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 19 mrt. 2020 om 19:09 .. bet volgende geschrcven: 

Een snelle check leert mij dater nog een verschrijving staat in het antwoord op vraag I 0. Er 
wordt daar gesproken over een "V CTKUnning van gecn bezwaar" voor de windparken in 
Flcvoland. lk mcen te weten dat we dat al eerder hadden gecorrigecrd naar ' 'V erklaring van 
Geen bezwaar". Is er kennelijk toch weer ingcslopen. Graag alsnog aanpassen. 

Teaijde nog een persoonlijkc noot waar verdcr niets mee hoeft te worden gedaan. Het 
uiteindelijke antwoord op vraag 21 vind ik erg teleurstellend 

art 11 
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-BS/ALJDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Same. 

donderdag 26 maart 202§ 16:£ 
EMSO, BS/AUOSIDir. PlanJAfdluOptr 

RE: versle 7 kamervragen Herwijnen 

doc 421 

Ik ben er bijna trost op dat een paar antwoorden alle reviews hebben doorstaan! © 

Van: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:14 

Aan:••••••••••••••••• 
Onderwerp: FW: versie 7 kamervragen Herwijnen 

-Ik heb een check gedaan op de operatlonele vragen, lk zle geen noodzaak om ergens aan de noodrem te trekken 
kljkende naar de aanpasslngen die zljn gedaan. Wat mlj betreft nog steeds good to go! 

Greetings, -
Van:•·······AL/OS/OAOG <ll•••lnmlliln:!fdlgeftJ.n'.l!I:> 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:00 
Aan: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr<11•••1!Jmoii05ndkeft.f.n!nl:>;······ 

mindef.nl> 
Onderwerp: FW: versie 7 kamervragen Herwijnen 

Ook voor jullie natuurlijk 

From: AL/OS/OAOG 
Sent: donderdag 26 maart 2020 1S:39 
To: AL/HOB mindef.nl>; 

~!EEEEiriii~ksosve~r~h~e~id~.n!'!) riik5overheid.nl>; tno.nl>; tno.nl>; 
mindetnl>; DMO/PROJN/DIP PROJN 

Cc: outlook.com: BS/ AL/DCO mindef.nl>; 
BS/ AL/HDB/Stafbureau mindef.nl>; 

rijksoverheld.nl>; 
subject: versie 7 kamervragen Herwijnen 

Beste-

DMO/PROJN/STGP 

BS/ AL/DJZ/d SST 
mindef.nl> 

Beste schrijvers binnen de Herwljnen-werkgroep, allereerst weer hartelljk dank voor jullle 
medewerking, ook weer deze week. Lang niet iedereen ziet dit, maar het was wel weer even 
doorbijten, zeker in deze coronacrisis waarin we allemaal wat beperkter zijn met toegang tot archieven 
en elkaar ... 

Hierbij de toezegde versie 7 met en zonder track changes (TC). Ik heb gepoogd de inzichten van Stas, 
- TNO, RVB, OMO, CDS, DJZ allemaa! mee te nemen en een plaatsje te geven. 

Ik kreeg opdracht om zoveel mogelljk vragen samen te voegen. Zelf vind ik dit de leesbaarheid niet 
direct ten goede komen. Immers, de vragen zljn nu gekunsteld gegroepeerd, terwijl er in de 83 vragen 
zelf geen afgestemde samenhang zat. Deze inspanning had de kamer moeten doen, niet wij. Het zij 
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zo, dit is kennelijk de standaard werkwijze. We moeten hooguit in de volgende ronde nag even goed 
checken of elke vraag (hoe knullig soms oak geformuleerd) een bevredigend antwoord heeft. 

Hanteer svp de versie zonder Track Changes. Die met TC meer voor de stas bedoeld . Daar zitten oak 
veel van j ullie comments (hier en daar heb ik ( ... ) ingevoegd), zodat ze kan antwoorden kan vinden op 
haar vragen . 

Tenslotte, een collega bij Agentschap Telecom kijkt oak nag 'collegiaal' mee naar de beantwoording. 
Hopelijk ontvang ik begin volgende week zlj n suggesties vwb het verder verduidelijken van 
antwoorden op technische vragen. 

Mvg-
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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

de Voorzltter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Pleln 2 
2511 CR Den Haag 

Ministerie van Defensie 

Datum 
Betreft Antwoorden op vragen van de commlssie voor Defensie inzake 

onderzoeken in het kader van de Rljkscoordinatieregeling voor de 
radar in Herwijnen. 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de commissie voor Defensle 
lnzake onderzoeken In het kader van de Rijkscoordlnatleregellng voor de radar in 
Herwijnen, behorende bij mijn brief van 06 februari 2020. De vragen zljn 
lngezonden op 05 maart 2020 met kenmerk 31936-718/2020009209. 

De STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Ors. B. Visser 
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2500 ES Oen Haag 
www.defensle.nl 

Onze referentle 
852020004937 

Bl} beantwoording datum, 
onze referen1Je en betrert 
vermelden. 



1. 
Is het onderzoek van TNO 'locatleonderzoek zuidelijke SMART-l radar' gebaseerd op de 
technlsche vermogens van een nog te plaatsen SMART-l radar of op de vermogens van de 
huldlge lnstallaties in Wier en Nleuw-Mllllgen? 
2. 
Indlen het juist Is wat medewerkers van Thales In pers hebben gemeld over de nleuwe 
SMART-l radar die in Wier Is geplaatst, dat 'alle grote gevaren binnen 500 kilometer worden 
gedetecteerd, op 60 kilometer kan hlj een ljzeren object ter grootte van een tennisbal 
herkennen', waarom is dan een tweede SMART-l radar hoe dan ook nodlg71 

3. 
Klopt het dat een tweede SMART-l radar een reserveradar is 'om het slmpele felt dat als er 
een kapotgaat, er altijd nog een andere is'?2 Zo ja, waarom Is er dan haast om die tweede 
radar In bedrlJf te nemen, nu er zeer spoedlg een nleuwe In Wier in bedrijf wordt genomen? 
39. 
Zljn de flguren op de pagina's met het getoonde bereik van de radar In Nleuw Mllllgen 
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nleuwe SMART-L radar? 

Het "Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar" naar alternatieve locaties van het Rijksvastgoedbedrijf 
Is uitgevoerd met het doel om geschikte iocatles voor de SMART-L radar te kunnen selecteren. Hiervoor 
is, zoals in het rapport vermeld staat, het onderzoek gebaseerd op zlchtlijn berekeningen en tevens 
optlmale spreldlng van de radars. Blj die zichtlijnen Is relevant welke obstakels In welke mate het 
radarbeeld, vooral ook op lagere hoogte, verstoren. Daarnaast speelt de krommlng van de aarde een rol 
blj het poslt ioneren van radars die een zo groat mogelijk dekking moeten geven . Het type radar en de 
toegepaste vermogens doen daarblj niet ter zake. Het gaat om het oppervlakte op lage hoogte dat 
vanaf een bepaalde radarhoogte wordt gezien. 

De grootte van een object dat kan worden gedetecteerd staat los van de zichtbeperkingen van de radar 
op lagere hoogtes door de kromming van de aarde, bebouwing en hoogteverschillen in het terrein. 
Zeals vermeld In het rapport kan een radar door de krommlng van de aarde op grotere afstand niet op 
lagere hoogtes zien. Ook als gevolg van bebouwlng en hoogteverschlllen In het terrein is het nodlg dat 
tenmlnste twee gevechtsleid ingsradars het bewaklngsgebied overzien. 

De tweede SMART-L radar is geen reserveradar. 

4. 
Is het mogelijk dat aangrenzende radars, zoals bijvoorbeeld in Dultsland of Belgii!, de taken 
van de SMART-l radar zouden kunnen overnemen? 

Dat is slechts deels mogelijk. Zoals in het rapport "Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar" 
vermeld, zljn de Nederlandse gevechtsleidlngsradars met radarsystemen in Belgil:? en Duitsland in een 
netwerk verbonden. Dit zorgt ervoor dat ook de grensgebieden voidoende zijn afgedekt. Echter 
Defensie Is nlet in staat met slechts een SMART-L radar en verder alleen met buitenlandse radars het 
gehele bewaklngsgebled te overzien. Daarnaast moet Defensie met haar eigen radarsystemen in hoge 
mate autonoom kunnen zijn voor de bewaking van het nationale lucht ruim in het kader van de eerste 
en derde hoofdtaak van Defensie. 

1 Nederlands luchtruim velllg door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januarl 2020 
2 Nederlands luchtruim veillg door nleuwe radars Thales, Tubantla, 10 Januari 2020 
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5. 
Op welke wljze zullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppeld worden aan de 
SMART-Lop de Nederlandse fregatten? Kunt u bevestlgen dat de radargegevens van de 
marine gekoppeld worden aan die van de op land geplaatste radars? 

Als er operatlonele behoefte bestaat, kan de informatie over het luchtbeeld van de op land geplaatste 
SMART-L radar en de SMART-Lop de Nederlandse fregatten worden gecomblneerd door gebruik te 
maken van een tactische data link. De radars kunnen elkaar aanvullen met luchtbeeld informatle, maar 
niet elkaars taak ovememen. 

6. 
Hoe beoordeelt u het risico dat de aanwezigheid van de SMART-L radar op de betreffende 
locatie in Herwljnen In de toekomst niet meer blnnen de strallngsllmlet valt door nieuw 
wetenschappelljk inzlcht en/of strlktere normen? 
7. 
Hoe kunt u nog precles "rekening houden" met het wijzlgen van de ICNIRP-richtlljn als de 
SMART-L radar al Is geplaatst? 

De nieuwe set richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
is recent vastgesteld. Het zal nog enige tijd in beslag nemen voordat duldeliJk wordt of de Raad van 
Europa de nleuwe ICNIRP-richtlijn ovemeemt en vervolgens hoe Nederland die verder gaat 
interpreteren. Een eerste analyse van TNO wijst ult dat de kans dat de nleuwe rlchtlijnen strenger 
ultpakken, gering is. Er zal zeker getoetst worden of de herzlenlng van de ICNIRP-rlchtlijn die in 
Nederland gaat gelden aanleidlng geeft om de radarlnstallatle aan te passen zodat deze aan de nleuwe 
r lchtlljn voldoet. Daarnaast zal er voor operationele ingebruikname van de radar in de praktijk gemeten 
worden of de radar voldoet aan de vigerende richtlljnen. 

8. 
Indlen ult de strallngsmetlng die u wilt ultvoeren na plaatslng van de SMART-L radar een 
contra-indicatie blijkt, welke stappen kunt u dan nog zetten? Overweegt u dan alsnog om de 
radar elders te vestlgen? Zo nee, wat ls het nut dan precles van die controle? 
30. 
Wat zljn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting nlet voldoet aan de richtlljnen? 

Ik heb er gezien de uitkomsten van het TNO-rapport alle vertrouwen In dat de nleuwe radar aan de 
vigerende richtlijnen zal voldoen. Indien uit de praktijkmetlngen toch zou blijken dat de vlgerende 
blootstelllngsrlchtlljn geschonden wordt, dan zal de radarfabrikant de systeemlnstellingen moeten 
wijzigen. De fabrikant heeft daartoe meerdere mogelijkheden beschikbaar. Door controle metingen voor 
de operatlonele ingebrulkname wordt gegarandeerd dat de radar aan de dan geldende richtlljnen 
voldoet. 

9. 
Kunt u ulteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel heeft afgekondigd? 

Zoals lk al eerder heb uiteengezet, zal de voorgeschreven procedure van de RCR zorgvuldig worden 
gevolgd. Nu het besluit van de RCR is gepubllceerd, is de eerst volgende stap dat het voorontwerp van 
het Rijksinpassingsplan wordt gedeeld met de bestuurlijke partners, te weten de betrokken provincie(s) 
en gemeente(n) . Daarnaast ben ik voornemens om het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan ook 
voor een ieder ter inzage te leggen, oak al is dat geen vereiste in de RCR. Tevens wordt in de periode 
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van de terlnzagelegglng een inloopavond georganlseerd. Eenieder kan een schriftelijke reactle lndlenen. 
Dlt geldt ook voor gemeente(n) en provlncle(s). 

Vervolgens zal conform de RCR het ontwerp-Rijkslnpasslngsplan samen met de ontwerp
omgevingsvergunnlng worden gepubllceerd waarln tevens zal worden gereageerd op de lngebrachte 
reacties ult de voorontwerp-fase. In deze periode zal wederom een lnformatleavond worden 
georganlseerd. Eenieder kan nu een formele zlenswlj2e indienen. Deze zlenswijzen worden betrokken 
bij de verdere besluitvormlng. Aanslultend wordt het definit leve besluit over het Rijksinpassingsplan 
samen met de definit ieve omgevingsvergunnlng ter inzage gelegd. Tegen deze twee besluiten tezamen 
kan beroep warden lngediend blj de Raad van State. Omdat de Crisis- en Herstelwet van toepassing ls, 
zijn provincle(s) en gemeente(n) uitgesloten van de beroepsmogelijkheld. 

In verband met de corona-maatregelen, zal de geplande terinzagelegging van het voorontwerp en de 
daaraan gekoppelde lnloopavond worden verschoven naar een later moment. Er wordt 
interdepartementaal bezien hoe t ijdens corona-beperklngen met de RCR-procedure dlent te worden 
omgegaan. Indlen vanwege de coronamaatregelen wordt afgeweken van de reguliere RCR-stappen, 
worden betrokkenen daarvan tljdlg op de hoogte gebracht. 

10. 
Kunt u nader motlveren waarom benodigde tljd voor het plaatsen op een alternatieve locatle 
voor u een doorslaggevende factor Is? Is dlt probleem lmmers niet veroorzaakt door uzelf, 
door nlet eerder uitgebreld naar altematieven te kljken? 

De huidige radar in Nieuw Milligen Is meer dan 40 jaar oud en heeft het einde van de levensduur 
berelkt. Daarom Is vervanging op zo kort mogelijke termijn noodzakelijk. Zolang de radar nog nlet Is 
vervangen, bestaat dagelljks het rlslco op uitva l. Dlt gaat ten koste van de inzetbaarheld en heeft een 
direct negatlef effect op de bewaklng van het natlonale luchtrulm In het kader van de eerste en derde 
hoofdtaak van Defensle. Daarnaast kent de verouderde radar stljgende exploitatlelasten. 

Snelheid is daarom thans geboden om de radar in Herwijnen te realiseren. Daarnaast Is er druk om 
diverse wlndmolenparken te realiseren, onder meer In Flevoland, waarvoor een definitieve verklaring 
van geen bezwaar van Defensle een vereiste is. 

Zoals In het locatleonderzoek Is uiteengezet (paragraaf 1.3.) kwam de locatie Herwijnen al in 2012 In 
beeld. Nadat bleek dat verwervlng van de locatie geen probleem was en nadat de gemeente alle 
medewerklng bleek te willen verienen, was er destijds voor Defensie geen enkele reden om nog 
uitgebreid andere potentieel geschlkte locaties te onderzoeken. 

11. 
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen In uw vervolgstappen ten 
aanzlen van de plaatslng van de radar? 

De RCR voorziet in de participatie van omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn verschillende 
formele en lnformele lnformatiemomenten in het RCR-proces voorzien. Alie betrokkenen krijgen de 
gelegenheid om vragen te stellen en reacties in te dlenen. Zie ook het antwoord op vraag 9. 
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12. 
Is het juist dat op een vijftal kilometer van Herwljnen elf windmolens worden gebouwd? Is 
Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van heeft? Indian de SMART-L radar daar geen 
last van heeft, waarom zou een radarlnstallatle daar bij Nieuw-Milllgen wel last van hebben? 
79. 
Heeft de SMART-Lop Nleuw Mllllgen meer of minder last van de wlndmolens dan de sltuatie 
In Herwljnen waar wlndmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dlt toellchten? 

Ten oosten van Herwijnen, nabij het verkeersknooppunt Deil op circa 5.5 km afstand van de radar, 
wordt een windpark ontwikkeld . De verstoringseffecten van dit wlndpark op de radar van Herwljnen zijn 
door TNO onderzocht. Vrijwel elk obstakel heeft invloed op het radarbeeld. De verstorlng van dit 
windmolenpark Is acceptabel. 

Oat een windpark op een vergelijkbare afstand elders soms wel een onacceptabele verstoring oplevert, 
kan meerdere oorzaken hebben. Daarbij spelen zowel het aantal als het type wlndmolens, maar ook de 
opstelling van de turbines ten opzichte van de radar en van elkaar, een rol. 

Herwijnen is een betrekkelijk windturblne-luw gebied, ondanks het windpark bij het verkeersplein Dell. 

13. 
Waarom kan er met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61 V /m geen 
enkele garantle worden afgegeven dat negatleve gezondheldseffecten kunnen worden 
ultgesloten? 
20. 
Waarom is het niet mogelljk met de Nederlandse hoge(re) blootstelllngsllmleten van max 61 
V / m een garantle at te geven dat negatieve gezondheldseffecten kunnen worden 
ultgesloten? 

Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan warden afgegeven dat negatleve effecten op de 
gezondheld ultgesloten zljn, Is beschreven op bladzljde 2 van het TNO rapport (TNO 2020 R10094) : 
"Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdlg te zfjn. Tegenstrljdlge 
resultaten en wetenschappe/ijke onzekerheld kan b/j het publleke de zorgen verhogen. De wens van het 
publlek dat wetenschappers moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheldseffect uitgesloten 
kan warden is niet realistisch. Immers met zekerheld kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of 
effect nlet bestaat, is onmogelijk." 

Daarom Is het voor mlj niet mogelijk een garantie te geven die ultsluit dat in de toekomst wel 
wetenschappelljk bewijs voor een negatlef effect gevonden wordt. 

Op pagina 16 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 staat: "Belangrijk is te vermelden dat volgens de 
huidlge inzichten 'onder de ICNIRP-llmlet' betekent dat aan de mens voldoende bescherming wordt 
geboden tegen negatieve effecten van blootstelling aan e/ektromagnetische velden." Dit reflecteert de 
huidlge wetenschappelijke inzlchten. 

14. 
Hoeveel alternatleve locatles, die door bewoners zijn aangedragen, zljn ulteindelijk 
onderzocht? 

Alie 39 aangedragen locaties zijn meegenomen in het locatieonderzoek, zie bijlage 3.3. en paragraaf 
2.6.2. Bepalend was of de aangedragen locatie viel binnen het vastgestelde zoekgebied voor de radar. 
Het zoekgebied is vastgesteid op basis van de operationele geschiktheid voor een 
gevechtsleidingsradar. Zie daarvoor paragraaf 2.4. van dlt locatieonderzoek. Aangedragen locaties die 
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buiten het zoekgebled bleken te liggen, zijn wel beoordeeld maar niet uitputtend onderzocht. Deze 
staan In bijlage 3.3. De vier locatles die wel binnen het zoekgebled bleken te liggen, zijn meegenomen 
en afzonderlijk beoordeeld In het locatleonderzoek. Zle daarvoor paragraaf 2.6.2. 

15. 
Waarom heeft u de mogelljkheid van een hogere radartoren bij Nleuw Mllligen uitgesloten? 
Waarom worden de benodigde hoogtes daarvoor door Defensle elke keer als nlet mogelljk 
bestempeld, terwljl dlt wel kan? 
40. 
Waarom heeft u de mogelljkheid van een hogere radartoren blj Nleuw Mllllgen uitgesloten? 
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan blj een hogere radartoren blj Nleuw Mllligen? 

Zoals vermeld in het rapport "Locatieonderzoek zuldelijke SMART-L radar", biedt het hoger plaatsen van 
de radar op de locatie Nieuw Milllgen geen soelaas. Bij de beslultvormlng rond de aanschaf van een 
nieuw gevechtsleldingsradarsysteem is wel overwogen het bereik te vergroten en het zicht op lage 
hoogte te verbeteren door de radar op een substantieel hogere posltle te brengen. Door TNO zijn 
destijds zichtlijnberekenlngen gemaakt die het effect daarvan illustreren. Het bleek dat verhoging van 
de posltle van de radarantenne weliswaar het maximale berelk van de radar vergroot (een grotere 
oppervlakte van het dekklngsgebled omdat de radarhorizon verder weg komt te liggen), maar geen 
vergelijkbare verbetering van het zlcht naar alle kanten oplevert. Zelfs blj meer dan een 
verviervoudlglng van de hoogte van de radarantenne, zou de radar In Nleuw Mllllgen nog steeds nlet 
goed In staat zijn overal de lage hoogten in het westelijke deel van Nederland te kunnen zlen. 
Tegelijkertijd zou een grote overlap met het dekkingsgebied van de radar in Wier ontstaan waardoor de 
beschikbare capaclteit verre van optlmaal zou worden benut. De conclusies uit de berekeningen van 
TNO waren aanleiding om de locatle Nieuw Milligen, als vestigingslocatie voor de nleuwe 
gevechtsleldlngsradar, verder buiten beschouwlng te laten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie 
om aan de nleuwe elsen te kunnen voldoen. Zle oak het antwoord op vraag 38. 

16. 
Waarom valt Gllze Rljen af als alternatieve locatie? 

Vanuit de locatie Gilze-Rijen kon met een radar de noordelijke Randstad op lage hoogte niet voldoende 
worden afgedekt. Zie ook paragraaf 1.3. van het locatieonderzoek. 

17. 
Wat is de totale hoeveelheid strallng in het betreffende gebied? 

Er vanult gaande dat deze vraag doelt op niet-ioniserende straling, verwijs ik naar het TNO-rapport dat 
ingaat op de te verwachten bijdrage van de voorgenomen SMART-L radar waarbij ook andere 
aanwezige bronnen zijn meegenomen. In hoofdstuk 5 (paglna 30) van dit rapport staat vermeld : "Het is 
nfet moge/fjk een samengestefde blootstefling eenduidig te definleren. Mensen worden blootgestefd aan 
verschl/lende bronnen, die met betrekkfng tot fntensfteit over de tijd gezfen varieren. Dok vormen efgen 
systemen een (nlet onbelangrijke) bijdrage deze gelljktfjdfge samengestelde blootstellfng. Hierbij vaft te 
denken aan de eigen mobiele telefoon, de DECT-telefoon en de Wifi-router. Het Is derhalve onmogel/jk 
om samengestelde blootstelling met precisie vast te stellen. Wei zal een analyse warden uitgevoerd om 
de orde van grootte aan te geven." 

Omdat de samengestelde blootstelllng aan niet-ioniserende straling ook sterk afhankelijk is van de 
bronnen die zich In de (dlrecte) nabijheid bevinden, is een nauwkeurigere schatting van de feltelljke 
samengestelde blootstelling in het betreffende gebled nlet te geven. 
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18. 
Is het onderzoek naar de strallng In Herwljnen gericht op de actuele strallng van de 
bestaande blootstelllng, zoals scheepvaartverkeer en KNMI-radar? Indlen dat nlet Is 
meegeteld of opgeteld, waarom nlet? 

Ja. TNO heeft ten aanzien van navigatieradars een aanname aangehouden dat een tlental 
scheepsradars gelijktijdig op de klelnste afstand actief zijn. Ook de strafing van de KNMI-weerradar Is 
meegenomen. 

19. 
Kunt u toelichten waarom nlet gekozen Is voor het voorzorgsprlnctpe van 6 V /m zoals dat In 
meerdere Europese landen het geval is? 
25. 
Waarom gaat het TNO-rapport nlet ult van het voorzorgsprlnclpe van 6 V /m zoals meerdere 
Europeselanden? 

Nederland past met ca. 15 andere Europese landen de richtlijnen van ICNIRP toe. Het is vaste 
rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de overheld zlch In 
bestuursrechtelijke procedures, bljvoorbeeld rond het plaatsen van UMTS-masten, mag baseren op 
advlezen en publlcatles van de ICNIRP. 

In het concluderend hoofdstuk van het TNO rapport {TNO 2020 R10094) staat : "In 3.3 rs het 
voorzorgbeginsel en ALARA nader toegelicht. Over het nut en de noodzaak over de toepassing van 
ALARA, zoals recent voor de hoogspannlngslijnen is gedaan, is er vanuit een wetenschappelijk 
perspectief echter geen reden om voor radiofrequente elektromagnetische velden de toepassing van 
ALARA te adviseren. De toepassing van de veiligheidsfactor 50 (voor publiek) kan worden opgevat a ls 
implementatie van het voorzorgsprincipe. De in dit rapport kort besproken wetenschappe/ijke 
onzekerheden zouden, ondanks de vigerende ICNIRP-richtlijn, beleidsmakers kunnen aanzetten tot 
toepassfng van ALARA en verlagfng van de toegestane blootstelllngsflmleten. Eventuele toepassing van 
ALARA op radiofrequente elektromagnetische ve/den reikt in dit geval verder dan speciffek alleen voor 
de voorgenomen plaatsing van de SMART-L radar In Herwijnen." 

20. 
Waarom Is het nlet mogelijk met de Nederlandse hoge{re) blootstellingsllmleten van max 61 
V /m een garantle at te geven dat negatleve gezondheldseffecten kunnen worden 
ultgesloten? 

Zle 13. 

21. 
Hoe gaat u de door TNO als begrljpelijk erkende zorgen wegnemen? 

De zorgen van omwonenden en andere betrokkenen over de effecten van elektromagnetische strafing 
neem lk serieus. Defensie heeft TNO gevraagd de vragen van de gemeente West Betuwe en van 
omwonenden mee te nemen in het onderzoek, zoals bljvoorbeeld vragen over zlekten als kanker, ALS 
en andere gezondheidsproblemen, zorgen over dleren en lnstallaties. Op deze wijze heeft Defensle zlch 
ingespannen om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. 
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22. 
Kunt u toellchten welke soorten straling onder "RF velden" vallen? 

Onder radiofrequente velden worden volgens de IEEE-definltie (bron IEEE Std 211-1997 "IEEE Standard 
Definitions of Terms for Radio Wave Propagation") de elektromagnetlsche velden bedoeld in het 
frequentiegebied van 0 Hz tot 3 THz. Hlerin vallen, onder andere alle telecommunicatie- en 
radartoepassingen. Dit is niet-loniserende strallng. 

23. 
Verwljst "samenstelllng van strallng" naar stralingscumulatle? Zo nee, wat is het dan wel? 
32. 
Waarom zijn de omschrijvlngen 'RF velden' en 'samenstelllng van strallng' gebrulkt? Is het 
juist dat het gaat om non-loniserende strallng en stralingscumulatle? 

Paragraaf 2.3.4 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 omschrijft wat met samengestelde blootstelling 
(accumulatfe) bedoeld wordt: " De opwarmingseffecten tel/en we/ op waardoor de totale opwarmlng het 
gevolg is van de ge/ijktijdige samenstelling van al de afzonderlijke bijdragen. In deze rapportage geeft 
TNO daarom de voorkeur eraan nlet over accumulatie te spreken maar over samengestelde blootstelling 
(van meerdere bronnen)". 

Het tweede deel van vraag 32 kan bevestigend worden beantwoord. 

24. 
Kunt u voor de lnzlchtelijkheld de grafleken, waarln de straling nu In percentages is 
weergegeven, omzetten naar grafleken waarin de straling In V /m Is weergegeven? Zo nee, 
waarom nlet? 
26. 
Waarom worden grafieken met assen In percentages weergegeven? 
53. 
Kan de tabel van de samengestelde blootstelllngen in V /m weergegeven worden in plaats 
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom nlet? 
60. 
Waarom er In de samengestelde blootstellingen geen resultaten in V /m weergegeven, maar 
alleen een percentage ICNIRP? 

TNO stelt dat het in beglnsel mogelljk is om afzonderlljk (per bron) de blootstellingen te geven. Omdat 
de veldsterktellmlet (in V/m) frequentleafhankelijk is, want veldsterkte is een afgeleide grootheid, kan 
de samengestelde blootstelling niet in een grafiek worden weergegeven. Voor de SMART-L radar geldt 
namelljk een andere veldsterkte limietwaarde dan voor een WiFi-router waardoor de afzonderlijke 
veldsterkten nlet bij elkaar opgeteld kunnen worden en met een limietwaarde kunnen warden 
vergeleken. De ICNIRP-richtlljn schrljft deze methodiek dan ook nlet voor en TNO stelt dat de 
voorgestelde methodiek In vraag 53 dan ook nlet meer inzlcht za l geven dan het TNO-rapport TNO 2020 
R10094 over samengestelde blootstelllng geeft. Om de blootstelling van verscheldene bronnen te 
kunnen combineren, wordt de formule die op bladzfjde 17 van het TNO vermeld staat gebrulkt, zle voor 
de toelichting het TNO-rapport, hoofdstuk 2.3.4. 

25. 
Waarom gaat het TNO-rapport nlet ult van het voorzorgsprlnclpe van 6 V /m zoals meerdere 
Europeselanden? 

Zie 19. 
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26. 
Waarom worden grafieken met assen In percentages weergegeven? 

Zie 24. 

27. 
Zljn in de conclusle, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan de 
blootstellingslimieten, alle strallngsbronnen meegenomen? Zo nee, welke strallngsbronnen 
dan wel? 

TNO heeft voor bepaalde bronnen (denk aan Wifi-router, DECT telefoon, mobiele telefoon) een 
schatting gemaakt, omdat dit per huishouden/persoon sterk kan verschillen. De SMART-L radar en de 
KNMI weerradar zijn meegenomen. Voor scheepsradar is een aanname betreffende het aantal schepen 
op de Waal aangehouden. Zie ook de beantwoording van vraag 18. 

28. 
Wat Is het plekvermogen van de primalre SMART-L radar? 
33. 
Wat Is het plekvermogen van de SMART-L radar? 

Het precieze uitgezonden piekvermogen kan niet worden vermeld in een ongerubriceerde notltie. In 
deze context is het belangrijk te vermelden dat, zeals in het TNO rapport is aangegeven, het 
plekvermogen niet de enige grootheld is die de stralingsbelasting van een radar bepaalt. 
Andere radarelgenschappen zeals de duty-cycle (zendtljd gedeeld door luistertijd), de bundelbreedte 
van de antenne en het scanpatroon van de antenne zijn hlerbij ook erg belangrljk. 

29. 
Waarom Is er niet gewacht op de nieuwe ICNIRP normerlng? Welke garanties kunt u geven 
dat de ulteindelijke conclusies en aanbevellngen gebaseerd zullen zljn op de nleuwe ICNIRP 
normerlngen? 
34. 
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen blnnenkort (maart/april) verschljnen? Waarom 
heeft u niet op de nleuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek? 
36. 
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP rlchtlljnen zljn aangepast moet worden nagegaan 
of daze wijziging consequentles heeft voor de conclusles en aanbevellngen van dit rapport. 
Is het dan nlet essentieel om juiste conclusles te kunnen trekken op basis van de nieuwe 
rlchtlljnen en te wachten op deze nieuwe richtlljn? 

Er Is niet gewacht totdat de nieuwe r lchtlljnen In Nederland van kracht zijn verklaard omdat dat een 
onbekende vertraglng zou opleveren. De toets Is derhalve tegen de vlgerende ICNIRP-richtlljn ult 1998 
uitgevoerd. Begin maart 2020 is het bljgewerkte ICNIRP-document gepubllceerd. TNO heeft van de 
vernieuwde ICNIRP-richtlijnen een eerste lndruk gevormd en daaruit vastgesteld dat er voor de SMART
L geen extra beperkingen te verwachten zijn. Ulteraard kan een conclusie pas definlt lef worden 
getrokken nadat de nieuwe ICNIRP-r lchtlijn door de Raad van Europa is overgenomen en nadat 
Nederland ook een richtlijn heeft vastgesteld. 
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30. 
Wat zlJn de gevolgen als blljkt dat de radar na meting nlet voldoet aan de richtlljnen? 

Zie 8. 

31. 
Heeft u overwogen de praktijkervaring met de radar In Wier mee te nemen in de 
beslultvormlng over deze plaatsing? 

Bij de besluitvorming over plaatslng van de radar In Herwlj nen is geen prakt ljkervarlng met de radar in 
Wier meegenomen omdat de radar in Wier pas over enkele maanden in bedrlj f gesteld zal worden. 

32. 
Waarom zljn de omschrijvingen 'RF velden' en 'samenstelling van strallng' gebrulkt? Is het 
julst dat het gaat om non-lonlserende straling en strallngscumulatle? 

Zle 23. 

33. 
Wat Is het plekvermogen van de SMART-L radar? 

Zie 28 . 

34. 
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen blnnenkort (maart/april) verschijnen? Waarom 
heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken blj het onderzoek? 

Zie 29. 

35. 
Hoe groot acht u het rislco dat de radar te hoge strallngsdoses u ltstraalt en daarom nle t 
voldoet aan de normen? Waarom Is het rlsico acceptabel om de bouw door te zetten? 

Het risico wordt door TNO zeer laag geacht. Om die reden acht Defensle het acceptabel om de bouw 
door te zetten, zeker gezien de urgentie. TNO heeft In haar onderzoek voor de t e verwachten bijdrage 
aan de totale samengestelde blootstelling ruime schattingen gebrulkt. De elektrische veldsterkte heeft 
TNO naar boven afgerond, als daar aanlelding toe was. Zeals op pagina 19 staat: "Blf het maken van 
deze veronderste///ngen zal TNO eerder een waarde kiezen waardoor de berekening hoger ultvalt 
(worst-case schattlng), dan een waarde waardoor de samengestelde blootstel/Jng ten opzichte van de 
limietwaarde gunstiger uitvalt." 

Mocht desondanks ult praktijkmetingen blijken dat de SMART-L radar niet aan de vigerende richtlijnen 
voldoet, dan zal de fabrikant van de radar de systeeminstellingen daarop aanpassen. 
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36. 
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP rtchtlljnen zljn aangepast moet worden nagegaan 
of deze wijziging consequenttes heeft voor de conclusles en aanbevellngen van dlt rapport. 
Is het dan nlet essentleel om juiste conclusles te kunnen trekken op basis van de nieuwe 
rtchtlljnen en te wachten op deze nieuwe richtlljn? 

Zle 29. 

37. 
Op basis van welke berekenlngen Is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug 
een probleem In de dekklng vanuit Nleuw Milllgen? 
38. 
Waarom Is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem In de 
dekklng vanult Nleuw Mllllgen? 

De locatie Nieuw Milligen bevindt zich in een relatlef laaggelegen gebied aan de westzljde van de 
Veluwe. Daardoor Is het zicht naar het oosten op lage hoogte beperkt. Ook in zuldwestelijke richt ing is 
het zicht op lage hoogte gebrekkig. Dit wordt veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Oat betekent 
dat het bereik van een radar in Nieuw Mllllgen op lage hoogten boven Nederland onvoldoende is. Een 
situatie die ruim 40 j aar geleden werd geaccepteerd, omdat een hoogvliegende dreiging werd verwacht. 
Heden ten dage wordt rekenlng gehouden met luchtvaartuigen die ook op lagere hoogten een dreiging 
kunnen vormen. 

39. 
Ztjn de flguren op de pagina's met het getoonde bereik van de radar in Nleuw Mllllgen 
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar? 

Zle 1. 

40. 
Waarom heeft u de mogelljkheld van een hogere radartoren blj Nieuw Milli gen ultgesloten? 
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan blj een hogere radartoren blj Nleuw Milligen? 

Zle 15. 

41. 
W at is de m aximale blootstellings-veldsterkte bij een piekvermogen op 1.500 meter afstand 
gezien v anaf de SMART- L radar en de KNMI radar richting het dorp Herwijnen? Valt deze op 
1.500 met er wel onderde maxlmale blootstellingslimieten van 28-61 V/m? 

De formulering van de vraag biedt twee mogelijke zienswijzen en antwoorden. Zienswijze 1, de vraag is 
gerlcht op de plekveldsterl<te op 1500 m afstand. In dat geval moet er getoetst worden tegen de 
ICNIRP-richtlijn voor plekveldsterkte, dat wil zeggen dat voor de primaire radar van het SMART-L 
systeem meer dan 1,5 kV/m mag bedragen. 

Zlenswijze 2, de vraag Is gericht op wat de tijdgemiddelde veldsterkte op 1500 m Is lndlen de radar met 
maximaal vermogen opereert. I n dat geval met de tijdgemiddelde veldsterkte op 1500 m nlet meer 
bedragen dan 47,6 V/m wat binnen de 28-61 V/m valt. Aangezien op kortere afstanden al aan de 
vlgerende ICNIRP-richtlij n wordt voldaan, dat wil zeggen aan de limietwaarden voor zowel 
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plekveldsterkte als de tljdgemlddelde veldsterkte, zal er op een afstand van 1500 m zeker geen 
probleem ontstaan. 

42. 
Welke alternatieve locaties zljn onderzocht? Wat zljn de resultaten van dat onderzoek? 

Het locatieonderzoek van het Rljksvastgoedbedrljf is niet uitgegaan van speclfleke locatles, maar heeft 
de vraag centraal gesteld waar in Nederland de zuldelijke SMART-L radar geplaatst zou moeten worden, 
wanneer de locatie Herwijnen nlet bekend zou zijn. De opzet van het onderzoek heb lk toegelicht in 
mljn brief aan de Eerste Kamer van 9 december 2019 (Kamerstuk 31936, R) en ook aan de Tweede 
Kamer bij de aanbieding van het locatleonderzoek in mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936-
718). 

Het zoekgebied is vastgesteld op basis van operationele criteria. Vervolgens Is blnnen dlt gebled 
onderzocht waar belemmeringen verhlnderen dat de radar daar goed kan functioneren. Het zoekgebied 
is zo stapsgewijs verkleind tot er operatloneel acceptabele locaties overbleven. 

Het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrljf concludeert dat in het gebled tussen Nleuwpoort en 
Meerkerk drie locaties te vlnden zijn die operationeel vergelijkbaar kunnen zijn met de locatie 
Herwljnen. Deze locaties leveren echter geen wezenlljk verschil op met Herwljnen waar het gaat om de 
afstand tot wonlngen en bebouwde kommen. 

Tevens zal de realisatie van een radarstation op zo'n locatie minimaal anderhalf tot twee jaar langer 
duren. 

43. 
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locatles zljn ongeldlg verklaard? 
En waarom? 

In het locatleonderzoek van het Rijksvastgoedbedrljf zljn alle aangedragen locaties meegenomen en 
van commentaar voorzien. Geen enkele aangedragen locatle is "ongeldlg" verklaard. Zie ook de 
beantwoording van vraag 14. 

44. 
Hoeveel van de onderzochte alternatleve locatles hebben een tweede radar zoals de KNMI 
radar in Herwijnen? Welke overlge strallngsbronnen bevlnden zlch In of nablj de onderzochte 
alternatleve locatles? 

Geen. Nederland heeft twee weerradars, een in Den Helder en een in Herwijnen. Uit de analyse van 
TNO blljkt dat de invloed van de KNMI-radar relatief gering is. Het locatieonderzoek was gericht op het 
vinden van een operationeel geschikte locatie voor de SMART-L radar als zodanig. Er is niet onderzocht 
of op de onderzochte plekken andere radars in de buurt zijn. Evenmin is ge'inventariseerd welke andere 
strallngsbronnen, zoals GSM-masten, In de buurt aanwezig zijn. 
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45. 
Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd rlslco op de ziekte 
ALS In geval van GSM-antennestatlons? Klopt het dater geen wetenschappelljke 
eindconclusle mogelijk is die ultslult dat straling geen ALS veroorzaakt? 

TNO Is op de hoogte van een Frans onderzoek waarln een statlstlsch slgnlflcante verhoging van het 
relatieve rlsico tussen ALS en de aanwezlgheld van GSM-baslsstatlons Is gerapporteerd. In het TNO 
rapport (TNO 2020 R10094) wordt op de conclusles en toepasbaarheid van dit Franse onderzoek in 
paragraaf 2.4.3. nader ingegaan. Wetenschappelijk kan niet worden ultgesloten dat niet-ioniserende 
strallng geen ALS kan veroorzaken. Ook dat wordt in het TNO rapport nader toegellcht. Zie ook het 
antwoord op vraag 46. 

46. 
Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemlddeld? Waarom wordt er 
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met strallng? 

De GGD is vanwege het coronavlrus niet In staat om de aantallen ALS in Herwljnen te bevestigen en 
een vergelijking met gemiddelden In Nederland te duiden. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan 
om de oorzaak (of oorzaken) van ALS te achterhalen. Een relatie tussen hoogfrequente 
elektromagnetische velden en het veroorzaken van ALS is niet aangetoond. Op dit moment zijn er geen 
aanwljzlngen dat de voorgenomen radarlnstallatle tot een verhoging van het aantal ALS patienten kan 
leiden. In het TNO-rapport TNO 2020 R10094 In hoofdstuk 2.4 staat dit toegellcht. 

47. 
Waarom wordt de conclusle beperkt tot de SMART-L radar en niet cumulatlef en blj 
plekvermogen? 

Het TNO rapport (TNO 2020 R10094) stelt in hoofdstuk 7 op pagina 43 het volgende : "Ult de toetsing 
blijkt dat de SMART-L voldoet aan de blootstellingsllmleten die de ICNIRP-rfcht/fjn [1] voorschrfjft. Ook 
indien andere radiofrequente bronnen warden meegerekend, zoals de KNMI weerradar, mobiele 
telefonie basisstations en omroep wordt aan de ICNIRP-richtlijn voldaan. Dit verandert nlet wanneer 
eigen RF-systemen zoals de mobiele telefoon, WiFi routers en DECT-telefoon warden meegerekend. Dan 
wordt ook aan de richtlljn voldaan." De berekenlngen zijn uitgevoerd voor het maxlmale 
(piek)vermogen van de primaire radar. 

Voor plekveldsterkte wordt verwezen naar Tabel 2 van het TNO rapport waarin die vergeleken wordt 
met de maximale piekveldsterkte die In de ICNIRP-rlchtlijn wordt voorgeschreven. Echter, ICNRIP 
schrljft niet voor dat deze piekveldsterkten blj elkaar opgeteld moeten worden. Als dat toch gedaan 
wordt, staat daarover In het TNO-rapport: "Uit tabel 2 valt op te merken dat de te verwachten de 
blootstelling van piekveldsterkten van de verschillende gepulste RF-systemen, deze ruimschoots onder 
de ICNIRP-richtl/jn blijft. Ook indien men ervoor zou kiezen om a/le bijdragen bij elkaar op te tel/en, wat 
niet door de ICNIRP-richtlijn wordt voorgeschreven, dan blijft die totale bijdrage onder 13%." 
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48. 
Hoe kunt u garanderen dat de aangehouden veldsterkte van 3 V /m voor SG deze nlet verder 
zal overschrijden In de toekomst, nu in het rapport Is gesteld dat nlet goed kan worden 
aangegeven dat wat de bljdrage aan 5G zal zljn aan de samengestelde blootstelllng? 
49. 
Wat zljn de gavolgan Indian daze bij volle uitrol van SG boven de limiet van 28V/m tot 
61 V /m gaat uitkomen? In hoeverre zal de strallng van de KNMI radar an SMART-L radar in de 
totale strallngsberekenlng meegenomen worden? 
59. 
Kunt u bevestigen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor SG nlet verder zal 
overschrljden in de toekomst? 

Ook voor het SG-netwerk zal de dan geldende ICNIRP-richtlijn van toepassing moeten zljn. Wanneer SG 
is uitgerold, mag de samengestelde blootstelling de ICNIRP- limiet niet overschrijden. Het Agentschap 
Telecom oefent hlerop toezicht uit . Zoals bij vraag 47 is aangegeven, llgt die totale bijdrage van 
verschlllende gepulste RF-systemen onder de 13% van wat is toegestaan. Met een eventuele iets 
hogere bijdrage van SG zou de samengestelde blootstelling nog steeds rulm onder de ICNIRP-richtlijn 
blijven. 

so. 
Komt hat cumulatleve strallngsniveau van p 30,90/o overeen met 465 V /m? 
51. 
In welke verhouding staat de stralingsniveau van 465 V /m tot de door de door het ICNIRP 
gehanteerde norm? 

Het cumulatieve stralingsniveau van p 30,9% komt niet overeen met 465 V/m. TNO stelt dat de 
samengestelde blootstelling nlet is te relateren aan veldsterkte, omdat de llmletveldsterkte 
frequentleafhankelijk is. Zie ook het antwoord dat gegeven is bij vraag 24 en paragraaf 2.3.4 op pagina 
17 van het TNO-rapport {TNO 2020 R10094 ) . 

52. 
In hoeverre speelt de afstand tot de radar een rol bij de berekening van de stralingsniveaus? 
Is het julst dat wanneer men zich binnen de -blj de berekenlng gehanteerde afstand van-
450 meter bevlndt de stralingsnlveaus aanzienlijk zullen stljgen? Kunt u aangeven hoeveel 
en welke objecten zlch binnen de -bij de berekenlng gehanteerde- 450 meter bevinden? 

Bijlage A van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 zet de relatie uiteen tussen veldsterkte en afstand. 
Veldsterkte is omgekeerd evenredig met de afstand. Dus naarmate men in de antennebundel dichterbij 
komt, neemt de veldsterkte toe. In dit kader is het belangrijk zich te reallseren dat de radarbundel niet 
naar de grond gerlcht staat. Hlerdoor neemt de elektrlsche veldsterkte julst af indien men op 
maaiveldniveau de radartoren nadert. Zodoende ontstaat er ook op kortere afstanden geen gevaarlljke 
situatle. 

53. 
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V /m weergegeven worden In pleats 
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom nlet? 

Zle 24. 
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54. 
Is de 100% In flguur 9 het maxi male piekvermogen van 1506V /m? 

Nee, In deze flguur gaat het om de t ijdgemiddelde veldsterkten, nlet om plekveldsterkte. Voor het 
omrekenen van percentage naar veldster'kte, zle de beantwoordlng van vraag 24. 

55. 
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale blootstelllngsllmleten van 
28-61 V /m, wat Is dan de mlnlmale afstand tussen de radar en de dlchtstbijzijnde woning? 
56. 
Kunt u de berekenlngen (laten} maken voor de cumulatieve strallngsniveaus op alle 
afstanden van de radar, stapsgewljs van 50 meter tot aan 1500 meter blJ plekbelastlng in het 
worst case scenario? 
62. 
Wilt u TNO berekenlngen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle afstanden 
van de radar, stapsgewljs van SO meter tot aan 1500 meter blj plekbelastlng in het worst 
case scenario? 
64. 
Kan TNO/Defensle de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale 
blootstelllngsllmleten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekenlng maken van de 
afstand die nodig is tussen de radar en de dlchts-bljzljnde woning In het "worst case" 
scenario? 
65. 
Kan TNO/defensle berekenlngen maken voor de cumulatleve stralingsnlveaus op alle 
afstanden van de radar stapsgewijs van SO meter tot aan 1SOO meter, bij plekbelastlng In het 
worst case scenario? 

Bij de beantwoording van vraag 55 wordt ultgegaan dat de genoemde elektrische veldsterkten de 
waarden zijn die worden gegeven in tabel 7 van de INCIRP-richtlijn (ult 1998) voor de frequentles 
tussen 10 MHz en 300 GHz. In het TNO rapport (TNO 2020 R10094) is getoetst tegen de ICNIRP
richtlljn {1998) en zijn de bljbehorende frequentieafhankelljke limietwaarden gebruikt. Als de Raad van 
Europa de recente herziening van deze ICNIRP richtlljn adviseert, zal TNO deze analyse tegen de 
nleuwe richtlijn wederom uitvoeren. 

Met betrekking tot de vraag wat de minimale afstand moet zljn tussen radar en woning, blijkt ult de 
analyse die de radarfabrikant heeft ultgevoerd en die door TNO Is gevalldeerd, dat de radar op 
maaiveldhoogte tot zeer dichtbij veilig benaderd kan worden. Zie ook de ultleg blj vraag 52. Op een 
hoogte van zo'n 7 meter boven het maaiveld geldt, volgens de opgave van de fabrikant, een veilige 
afstand van circa. 100 meter afstand in de zogenaamde staring mode. Op circa 200 meter afstand kan 
de radar tot een hoogte van circa 10 meter velllg warden benaderd . Vanaf circa 225 meter geldt zelfs 
helemaal geen afstand beperklng. Deze staring mode wordt zoals aangegeven bij vraag 74 slechts 
weinig gebruikt. In de veel meer voorkomende rotating mode is er tot circa 17 meter hoogte geen 
enkele beperking om de radar zeer dicht te naderen. Op circa 100 meter afstand tot de radar is er een 
velllg gebled vanaf het maalveld tot op een hoogte van circa 25 meter. 

Dit geeft aan dat conform de vlgerende rlchtlljnen woningen op enkele honderden meters afstand als 
veilig kunnen worden beschouwd. Zie ook vraag 61 over de feitelijke afstanden van de wonlngen tot de 
radar. 

Defensle ziet mede gezien de bovenstaande velllgheidsmarges geen aanleiding of noodzaak om 
stapsgewijs van SO tot 1500 meter nieuwe berekenlngen te laten maken. Op alle relevante afstanden 
worden de normen, ook in comblnatle met andere stralingsbronnen, immers nlet overschreden. 
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57. 
Waarop zljn de, ten opzlchte van 3G en 4G lagere, waardes van 5G In flguur 4 en 5 
gebaseerd? 
66. 
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huldlge moblele telefonle 3G en 
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes? 

De waardes van SG zijn gebaseerd op metlngen die zljn uitgevoerd door het Agentschap Telecom. In 
hetTNO rapport (TNO 2020 R10094) zljn dat de referenties [22) en [26) . 

58. 
Wat Is het plekvermogen van de KNMI radar? Welke invloed heeft dlt op het maxlmale 
strallngsniveau, rekenlng houdend met de conclusles ult het (aangepaste) RIVM rapport ult 
2004 over de KNMI radar in De Bilt (met een plekvermogen van 250.000 Watt) waarln Is 
gerapporteerd dat plekwaarden van 80 V/m op 1000 meter afstand zljn gemeten op 2 meter 
hoogte? 
63. 
Is het juist dat de KNMI-radar In De Bllt een piekwaarden van 80 V /m heeft blJ een 
plekvermogen van 250.000 Watt? Is het julst dat de KN MI-radar in Herwijnen een 
piekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de strallng van de KN MI-radar amper 
lnvloed heeft op het maxlmale strallngsniveau In Herwljnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe 
Is dat te verklaren? 
67. 
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk Is dat de KNMI radar waarden zo laag llggen? 

In Appendix A van het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) is het piekvermogen van de KNMI-radar 
vermeld van 500 kW. De bijdrage van dit systeem aan het totaal is relatlef gering vanwege de volgende 
radarelgenschappen: 

59. 

• De duty-cycle (de verhouding tussen zendtijd en luistertijd) ls zeer laag (0,12%). 
• De radarbundel is relatief smal (1°). 
• Tijdens een scan van 41/2 mlnuut wordt gedurende die scan slechts 0.1 % van de tijd een 

waarnemer tijdens door de KNMI radar 'belicht'. 

Kunt u bevestlgen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor SG nlet verder zal 
overschrijden in de toekomst? 

Zie 48. 

60. 
Waarom er In de samengestelde blootstelllngen geen resultaten In V /m weergegeven, maar 
alleen een percentage ICNIRP? 

Zle 24. 
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61. 
Klopt het dat de dlchtstbijzijnde boerderlj nlet op 450 meter llgt, maar op 350 meter? Klopt 
het dat daarblj nlet ook de strallngsbelastlng van de KN MI-radar en de scheepsradars Is 
opgeteld? Waarom is niet de julste afstand aangehouden tot de eerste woning? 

In het locatleonderzoek Is ultgegaan van de feltellJke afstanden tussen de beoogde locatie van de radar 
op het perceel aan de Broekgraaf en de betrokken woningen in de omgevlng. De wonlngen llggen op de 
percelen van boerderljen. De dichtstbijzijnde boerderlj Is die aan de Nieuwe Steeg nr. S6. De radar komt 
midden op het perceel aan de Broekgraaf te staan, terwijl de bestaande woning van de boerderij aan de 
Nieuwe Steeg aan de zuidzijde van het bouwvlak staat. De gemeten afstand tussen de nieuwe locatie 
van de radar en deze woning is ruim 440 meter. Zoals beschreven in het locatieonderzoek (pagina lS, 
flguur 7 en voetnoot 3) Is deze afstand afgerond op 10 meter waardoor voor het locatleonderzoek 450 
meter is aangehouden. Ook TNO Is van deze afstand uitgegaan . 

Gebleken Is dat op het perceel van de boerderlj aan de Nleuwe Steeg In 2018 een t ljdelljke vergunnlng 
is verleend voor een woonunit. Deze woonunlt staat noordelijker op het bouwvlak van de boerderij en 
daarmee ook dichterbij het perceel aan de Broekgraaf. Omdat het een tijdelijke vergunnlng betreft, is 
daar verder geen rekening mee gehouden. 

In het inpassingsplan dat nu wordt voorbereld, moet worden uitgegaan van een andere systematiek. De 
afstand tot de woningen moet hier worden bepaald vanaf de bestemmingsgrens van het perceel aan de 
Broekgraaf. De gemeten afstand naar de bestaande woning op de boerderlj aan de Nieuwe Steeg is dan 
rulm 360 meter. De afstand naar de t ijdelljke woonunit Is dan rulm 300 meter. Zoals gesteld blj vraag 
SS, woningen op enkele honderden meters afstand van de radar kunnen als veillg worden beschouwd. 

62. 
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve strallngsniveaus op alle afstanden 
van de radar, stapsgewijs van SO meter tot aan 1500 meter blj piekbelasting In het worst 
case scenario? 

Zie 55. 

63. 
Is het juist dat de KN MI-radar In De Bilt een plekwaarden van 80 V /m heeft bij een 
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KN MI-radar in Herwljnen een 
plekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling van de KN Ml-radar amper 
lnvloed heeft op het maxi male strallngsnlveau In Herwljnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe 
is dat te verklaren? 

Zie 58. 

64. 
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maxlmale 
blootstelllngsllmleten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekenlng maken van de 
afstand die nodig is tussen de radar en de dlchts-bljzljnde woning In het "worst case" 
scenario? 

Zle 55. 
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65. 
Kan TNO/defensie berekenlngen maken voor de cumulatieve strallngsniveaus op alle 
afstanden van de radar stapsgewljs van 50 meter tot aan 1500 meter, blJ plekbelastlng In het 
worst case scenario? 

Zie SS. 

66. 
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huldlge mobiele telefonle 3G en 
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes? 

Zie S7. 

67. 
Kan TNO verklaren hoe het mogelljk Is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen? 

Zie S8. 

68. 
Hoe kan het dat de llmlet samengestelde blootstelllng in starende modes in figuur 9 gesteld 
Is op 1506V /m, terwijl de blootstellingsllmlet volgens de overheld is gesteld op 28-61 V /m? 
Kunt u dit verschll verklaren? 

TNO stelt dat in de vraagstelling twee typen llmietwaarden voor de elektrische veldsterkten door elkaar 
worden gehaald. Een gepulst radarsysteem voldoet pas aan de ICNIRP-rlchtlijn als aan twee 
voorwaarden voldaan wordt. Enerzijds moet de zes mlnuten tijdgemlddelde elektrische veldsterkte 
onder de daarblj behorende llmletwaarde liggen. Voor de primaire radar van SMART-L bedraagt deze 
limietwaarde 47,6 V/m wat tussen 28-61 V/m ligt . Anderzljds moet de piekwaarde van het (gepu lste) 
elektrische veld onder de daarbij behorende limietwaarde liggen. Voor de primaire radar van SMART-L 
bedraagt die waarde 1506 V/m. 

69. 
Zouden de piekmomenten op zeer hoge nlveaus boven de 28-61 V/m kunnen lelden tot 
gezondheldsschade? 

TNO stelt dat dlt nlet waarschijnlijk Is. Immers, als aan de ICNIRP-richtlljn voldaan wordt, zijn er geen 
negatieve effecten op de gezondheid te verwachten. Op pagina 16 van het TNO-rapport {TNO 2020 
R10094) staat "Belangrijk is te vermelden dat volgens de huidige inzlchten 'onder de ICNIRP-limiet' 
betekent dat aan de mens voldoende bescherming wordt geboden tegen negatieve effecten van 
blootstelling aan elektromagnetische velden .H Dlt reflecteert de huidige wetenschappelijke inzlchten. 

70. 
Hoe hoog is de absolute plek die aan straling ultgezonden zou kunnen worden? Hoe vaak zal 
de SMART-l radar dit plekvermogen uitzenden? 

TNO heeft voor hun evaluatles toegang tot de technische elgenschappen van de SMART- l. Hierdoor zijn 
de gerapporteerde gegevens door TNO de waarden die als realistisch kunnen worden beschouwd. Het 
precieze piekvermogen binnen de cyclus van zenden en ontvangen van de primaire radar van SMART-L 
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kan niet worden vermeld In een ongerubriceerde notitie. Het piekvermogen is overigens aanzienlijk 
geringer dan die van de weerradar van het KNMI. 

71. 
Wat is het maxlmale vermogen van de radar In megawatt en wat Is het plekvermogen aan 
veldsterkte In V/m? 

De relatie tussen veidsterkte (piek en tijdgemiddeld), antennewlnst, afstand en zendvermogen wordt in 
Appendix A van het TNO rapport {TNO 2020 R10094) gegeven. Zie ook antwoord bij vraag 28. 

72. 
Hoe kunt u garanderen dat de KNMI radar en SMART-L radar, die los van elkaar een 
plekveldsterkte boven de 61 V/m en SOV/m kunnen hebben, over een langere periode 
voldoen aan de ICNIRP normen? 

De ICNIRP richtlijn schrijft geen methodiek voor om samengestelde plekblootstelling te toetsen. Zie 
TNO rapport {TNO 2020 R10094) paragraaf 5.3 op pagina 39. Als men ervoor zou kiezen om iedere 
afzonderiljke bron, genormeerd naar de voor die bronfrequentie geldende limietwaarde voor de 
piekveldsterkte, alle verschillende bijdragen op te teilen, dan nag blijft het totaal onder 13%, zoals de 
tabel 2 op bladzijde 39 weergeeft. 

73. 
Is het juist dat ICNIRP een maxi male piekbelastlng van 6 mlnuten heeft? Is het julst dat 
hlermee een plekbelasting per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat dan? 

Nee, dat Is niet julst. Voor een (gepulst) radarsysteem geeft de ICNIRP richtlljn twee voorwaarden. 
Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde RMS elektrische veidsterkte onder de llmietwaarde 
liggen. Anderzijds moet de piekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de bijbehorende 
piekwaardellmiet liggen. Aan beide voorwaarden moet worden voldaan. De zes minuten tijdgemiddelde 
Is een zogenaamd "'moving average" gemiddelde. Over leder t ijdinterval van zes minuten mag de 
gemiddelde RMS-waarde de llmletwaarde niet overschrljden. 

74. 
Hoe vaak zal de SMART-L radar het maxlmale piekvermogen ultzenden? Per week? Maand? 
Jaar? 

Bij de beantwoordlng Is de verondersteliing dat de vraag zich richt op hoe vaak de starende mode wordt 
gebruikt. Defensle Is voornemens diverse maien per jaar te oefenen met een van de twee SMART-L 
radars in de starende mode. Het exacte aantal is afhankelljk van de nationale en Internationale 
oefeningen waarbij het nodig is om de radar in de starende mode in te zetten. Oat is weer gekoppeld 
aan de gereedstellingseisen van Defensie. Voorts kan het voorkomen dat een of belde radars in de 
starende mode warden ingezet voor emstlnzet. Ernstinzet laat zich nlet voorspellen. 

75. 
Bent u ermee bekend dat deze plekmomenten op zeer hoge nlveaus boven de 28-61 V / m wel 
kunnen lelden tot gezondheldsschade? 

Defensie en TNO is geen publicatie bekend waaruit dit zou blijken. 

Paglna 19 van 21 



76. 
Hoe verklaart u de verschlllen in de uitkomsten tussen het TNO memorandum van juni 2019 
en het TNO Evaluatie rapport van februari 2020? 
77. 
Wat Is de verklarlng voor de verschlllen In ultkomsten tussen het TNO memorandum van junl 
2019 en het TNO evaluatlerapport van februarl 2020? 

In het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) staat op pagina 29 hierover het volgende: "'Deze nleuwe 
informatie Is in hoofdstuk 5 gebruikt en hebben geleid tot een nauwkeurigere bepa/ing van, met name 
voor de starende modus, de elektrlsche ve/dsterkten dan TNO In een recent memorandum [20] heeft 
gebrulkt." In dlt citaat wordt met " nieuwe informatie" de herziene versle van de rapportage van THALES 
bedoeld (Engineering Analysis Report SMART-L EWC GB, nummer 9505301286_EAR_71S_NLD Versie 
02). Hiermee hebben de auteurs van het TNO-rapport de verschillen toegelicht. 

78. 
Is het (technisch) mogelljk dat de over 6 maanden operatlonele SMART-L Radar In Wier de 
(eventuele) ultval van de MPR radar In Nleuw Mllligen kan opvangen? Zo nee, waarom nlet? 
Zo ja, in hoeverre is dit meegenomen bij de plaatslng in Herwljnen? 

De noordelljke en zuldelijke radar kunnen elkaars taken 'opvangen ' blj gepland onderhoud of 
ongeplande uitval van een van de radars. Echter, voor een goede taakultvoerlng heeft Defensie 
minimaal twee radars nodlg om aan de operationele behoefte aan radardekking te voldoen. Als de MPR 
In Nleuw Mllllgen uitvalt, nadat de SMART-L radar In Wier is opg~leverd en voordat de SMART-Lop 
Herwijnen is opgeleverd, dan zal Defensie warden geconfronteerd met een significante operatlonele 
beperklng. Omdat de kans daarop steeds verder toeneemt gezien de leeftljd van en onderhoudsstaat 
van de MPR, Is de plaatsing van de SMART-Lop Herwijnen urgent. 

79. 
Heeft de SMART-Lop Nieuw Mllligen meer of minder last van de windmolens dan de sltuatle 
in Herwljnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dlt toellchten? 

Zie 12. 

80. 
Waarom is gekozen voor een RCR met betrekklng tot Herwljnen? 

Het toepassen van de Rijkscoordlnatieregeling Is de enlge manier om een procedure, waarvoor de lokale 
overheid de medewerklng heeft gestaakt, toch op een zorgvuldige manier doorgang te kunnen laten 
vinden. 

P11gln11 20 van 21 



81. 
Wanneer komt u met een elgenlljk wettelljke blootstelllngsllmleten zoals Belgii, Itallti? 
Indian u met een vergelljkbare wettelljke blootstelllngslimieten zou komen, wat betekent dat 
voor de situatle van Herwljnen met SG, KNMI radar, SMART-L radar en scheepvaart7 
83. 
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstelllngsllmleten heeft en dat het voomemen Is deze 
llmleten wel In te voeren In verband met de lnstallatle van SG? Wat betekent dat voor de 
situatie in Herwijnen met SG In het llcht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de 
scheepvaart7 

In Nederland wordt voor het bepalen van blootstellingsllmleten de vigerende ICNIRP-richtlijn 
gehanteerd. In diverse uitspraken gedaan door de Raad van State wordt de toepasslng door de 
overtield van de ICNIRP-rlchtllJn In rulmtelijke beslulten zoals bij bestemmingsplannen en 
omgevlngsvergunnlngen bevestlgd, zoals ook In het TNO-rapport Is aangegeven. Of en wanneer de 
Nederlandse overheid de toekomstige aanbevellng van de Raad van de Europa In natlonale regelgevlng 
ovemeemt, is nog niet bekend. 

82. 
Klopt het dat TUV Rhelnland de referentiemetlng heeft ultgevoerd? Klopt het dat dlt bedrljf 
geen geaccredlteerd testlnstituut Is voor de referentienormen? Waarom Is In dat geval de 
opdracht toch aan dlt bedrljf gegeven? 

Ja. TOV Rhelnland heeft een referentiemeting uitgevoerd. TOV Rheln land is geaccrediteerd voor het 
uitvoeren van elektromagnetische effecten metlngen in een laboratoriumomgeving. Echter, specifieke 
veldmetingen, waarbij de omgevlngslnvloeden niet geheel kunnen worden gecontroleerd, zijn nagenoeg 
nlet te accredlteren. De aanwezige accreditatle als testinstituut wordt gezien als een bewljs van 
vakmanschap om de in opdracht uitgevoerde metingen adequaat uit te kunnen voeren. 

83. 
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstelllngsllmleten heeft en dat het voomemen is deze 
limieten wel in te voeren In verband met de installatle van SG? Wat betekent dat voor de 
sltuatle In Herwljnen met SG in het licht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de 
scheepvaart7 

Zie 81. 
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1. 
Is het onderzoek van TNO 'Locatieonderzoek zuldelijke SMART-L radar' gebaseerd op de 
technlsche vermogens van een nog te plaatsen SMART-L radar of op de vermogens van de 
huldlge lnstallatles In Wier en Nleuw-Mllllgen7 
2. 
lndlen het julst is wat medewerkers van Thales In pers hebben gemeld over de nieuwe 
SMART-L radar die in Wier Is geplaatst, dat 'alle grote gevaren blnnen 500 kilometer worden 
gedetecteerd, op 60 kilometer kan hlj een ijzeren object ter grootte van een tennlsbal 
herkennen', waarom is dan een tweede SMART-L radar hoe dan ook nodlg71 

3. 
Klopt het dat een tweede SMART-L radar een reserveradar is 'om het slmpele feit dat als er 
een kapotgaat, er altiJd nog een andere ls'?2 Zo Ja, waarom is er dan haast om die tweede 
radar In bedrijf te nemen, nu er zeer spoedlg een nleuwe in Wier In bedrlJf wordt genomen? 
39. 
Zljn de figuren op de paglna's met het getoonde berelk van de radar In Nleuw Mllllgen 
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar? 

Het "Locatieonderzoek zuidelijke SMART-l radar" van het Rijksvastgoedbedrljf heb ik aan de uw Kamer 
toegestuurd als bijlage blj mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936-718). Dit onderzoek Is 
ultgevoerd met het doel om geschlkte locatles voor de SMART-L radar te kunnen selecteren. Hiervoor 
is, zoals In het rapport vermeld staat, het onderzoek gebaseerd op zlchtlijn berekenlngen op lage 
hoogte en tevens optimale spreldlng van de radars. Bij de zichtlij nen is het relevant welke obstakels In 
welke mate het radarbeeld op lagere hoogte verstoren. Daamaast speelt de krommlng van de aarde 
een rol bij het positioneren van radars die tezamen een zo groot mogelljk dekklng moeten geven. Het 
type radar (oude MPR dan wel nleuwe SMART-l) en de toegepaste vermogens doen derhalve niet ter 
zake voor de locatie keuze. Het gaat om het oppervlak op lage hoogte dat vanaf een bepaalde 
radarhoogte wordt gezien. 

De grootte van een object dat kan worden gedetecteerd staat los van de zlchtbeperklngen van de radar 
op lagere hoogtes door de krommlng van de aarde, bebouwing en hoogteverschillen in het terreln. 
Zoals vermeld in het rapport kan een radar door de kromming van de aarde op grotere afstand niet op 
lagere hoogtes zien. Ook als gevolg van bebouwing en hoogteverschlllen In het terrein is het nodlg dat 
tenminste twee gevechtsleldingsradars het bewaklngsgebied overzien. 

De tweede SMART-L radar is geen reserveradar. 

4. 
Is het mogelljk dat aangrenzende radars, zoals bljvoorbeeld in Dultsland of Belgl~, de taken 
van de SMART-L radar zouden kunnen overnemen? 

Oat is slechts deels mogelijk. Zoals In het rapport "locatieonderzoek zuldelijke SMART-L radar'' 
vermeld, zljn de Nederlandse gevechtsleidingsradars met radarsystemen in Belgie en Duitsland in een 
netwerk verbonden. Dit zorgt ervoor dat ook de grensgebleden voldoende zijn afgedekt. Echter 
Defensle is niet In staat met slechts een SMART-L radar en verder alleen met bultenlandse radars, waar 
over Defensie zelf geen controle heeft, het gehele bewakingsgebled op lage hoogte te overzlen. 
Daarnaast moet Defensie met haar eigen radarsystemen in hoge mate autonoom kunnen zijn voor de 
bewaking van het nationale luchtruim in het kader van de eerste en derde grondwettelijke hoofdtaak 
van Defensie. 

1 Nederlands luchtrulm veillg door nieuwe radars Thales, Tubantla, 10 Januari 2020 
2 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januarl 2020 
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s. 
Op welke wijze zullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppeld worden aan de 
SMART-Lop de Nederlands~ fregatten? Kunt u bevestlgen dat de radargegevens van de 
marine gekoppeld worden aan die van de op land geplaatste radars? 

Als er operationele behoefte bestaat, kan de informatie over het luchtbeeld van de op land geplaatste 
SMART-L radar en de SMART-L radars op de Nederlandse fregatten warden gecombineerd door gebruik 
te maken van een tactlsche data link. De radars kunnen elkaar aanvullen met luchtbeeldinformatle, 
maar niet elkaars taak overnemen. 

6. 
Hoe beoordeelt u het rlslco dat de aanwezigheld van de SMART-L radar op de betreffende 
locatle In Herwljnen In de toekomst nlet meer blnnen de stralingsllmlet valt door nieuw 
wetenschappelijk inzicht en/of strlktere normen? 
7. 
Hoe kunt u nog precles "rekening houden" met het wljzlgen van de ICNIRP-rlchtlljn als de 
SMART-L radar al is geplaatst? 

De nleuwe set rlchtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
is recent vastgesteld. Het zal nag enlge tljd in beslag nemen voordat duidelijk wordt of de Raad van 
Europa de nieuwe ICNIRP-rlchtlijn overneemt en vervolgens hoe Nederland die verder gaat 
interpreteren. Een eerste analyse van TNO wijst uit dat de nieuwe richtlijn voor de samengestelde 
blootstelling maar zeer weinig verschllt en dat geen andere conclusies warden verwacht dan zoals in het 
TNO-rapport TNO 2020 R10094 zijn gegeven. Ik heb TNO gevraagd te onderzoeken of de herziening 
van de ICNIRP-rlchtlijn, zodra die in Nederland zou kunnen gaan gelden, aanleiding geeft om de 
radarlnstallatie aan te passen zodat deze dan aan de nieuwe richtlijn voldoet. Daarnaast zal er 
voorafgaand aan de operationele lngebruikname van de radar in de prakt ijk gemeten warden of de 
radar voldoet aan de dan geldende ICNIRP-richtlijn. 

8. 
Indlen ult de stralingsmeting die u wilt ultvoeren na plaatslng van de SMART-L radar een 
contra-lndlcatle blljkt, welke stappen kunt u dan nog zetten? Overweegt u dan alsnog om de 
radar elders te vestigen? Zo nee, wat is het nut dan precles van die controle? 
30. 
Wat zljn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de rlchtlijnen? 

Ik heb er gezien de uitkomsten van het TNO-rapport alle vertrouwen in dat de nleuwe radar aan de 
geldende rlchtlijnen zal voldoen. Indien uit de praktijkmetingen toch zou blijken dat de geldende 
blootstellingsrichtlijn geschonden wordt, dan zal de radarfabrikant de systeemlnsteliingen moeten 
wijzigen. De fabrlkant heeft daartoe meerdere mogelijkheden beschikbaar. Door controle metingen voor 
de operatlonele lngebrulkname wordt gegarandeerd dat de radar aan de dan geldende richtlljnen 
voldoet. 

9. 
Kun.t u uiteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel heeft afgekondlgd? 

Zoals ik al eerder heb uiteengezet, zal de voorgeschreven procedure van de RCR zorgvuldlg warden 
gevolgd. Nu het besluit van de RCR Is gepubllceerd, is de eerst volgende stap dat het voorontwerp van 
het Rljkslnpasslngsplan wordt gedeeld met de bestuurlijke partners, te weten de betrokken provincie(s) 
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en gemeente(n). Daamaast ben ik voornemens om het voorontwerp van het Rijksinpasslngsplan oak 
voor een leder ter lnzage te leggen, oak al is dat geen verelste in de RCR. Tevens wordt in de perlode 
van de terinzagelegging een lnloopavond georganlseerd. Eenieder kan een schrlftelljke reactle indienen. 
Dlt geldt ook voor gemeente(n) en provlncle(s). 

Vervolgens zai conform de RCR het ontwerp-Rijksinpassingsplan samen met de ontwerp
omgevlngsvergunning warden gepubliceerd waarln tevens zal warden gereageerd op de ingebrachte 
reacties uit de voorontwerp-fase. In deze periode zal wederom een infarmatleavond warden 
georganiseerd. Eenieder kan nu een formele zienswijze indienen. Deze zienswijzen warden betrokken 
bij de verdere besluitvorming. Aansluitend wordt het definit ieve beslult over het Rijkslnpassingsplan 
samen met de definitieve omgevlngsvergunnlng ter inzage gelegd. Tegen deze twee beslulten tezamen 
kan beroep warden ingediend bij de Raad van State. Omdat de Crisis- en Herstelwet van toepassing Is, 
zijn provincie(s) en gemeente(n) ultgesloten van de beroepsmogelijkheld. 

In verband met de corona-maatregelen, zai de geplande terinzagelegging van het voorontwerp en de 
daaraan gekoppelde inloopavond warden verschoven naar een later moment. Er wordt 
interdepartementaal bezien hoe tljdens corana-beperkingen met de RCR-procedure dient te warden 
omgegaan. Indien vanwege de coronamaatregelen wordt afgeweken van de reguliere RCR-stappen, 
warden betrokkenen daarvan tijdig op de haogte gebracht. 

10. 
Kunt u nader motlveren waarom benodigde tijd voor het plaatsen op een altematieve locatie 
voor u een doorslaggevende factor is? Is dlt probleem immers niet veroorzaakt door uzelf, 
door niet eerder uitgebreld naar alternatieven te kijken? 

De huidige radar In Nleuw Mllllgen Is meer dan 40 jaar oud en heeft het einde van de levensduur 
berelkt. Daarom is vervanging op zo kort mogelljke termijn noadzakelljk. Zolang de radar nag niet is 
vervangen, bestaat het risico op dlrecte uitval. Dit gaat ten koste van de inzetbaarheid en heeft direct 
een negatlef effect op de bewaking van het natlonale luchtruim in het kader van de eerste en derde 
grondwettelijke hoofdtaak van Defensle. Daamaast kent de verouderde radar stijgende 
exploltatlelasten. 

Snelheld Is daarom geboden om de radar In Herwljnen te reallseren. Ik heb u in junl 2019 bij de 
afkondlglng van het besluit tot de RCR gemeld dat er vanwege het Energieakkoord vergevorderde 
plannen bestaan om windmolenparken te realiseren in de pravincie Flevoland. Deze wlndparken 
verstoren de radarontvangst ontoelaatbaar op de radar in Nieuw Milligen. Daarom kunnen de 
windmolenparken aldaar pas operatloneel warden nadat de radar In Herwljnen de taak van de radar In 
Nleuwe Mllllgen heeft overgenomen. 

Zeals in het locatieonderzoek is uiteengezet (paragraaf 1.3.) kwam de locatie Herwijnen al in 2012 in 
beeld. Nadat bleek dat verwerving van de locatie geen probleem was en nadat de gemeente alle 
medewerking bleek te willen verlenen, was er destijds voor Defensie geen enkele reden om nog 
ultgebreid andere potentleel geschlkte locaties te onderzoeken. 

11. 
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen In uw vervolgstappen ten 
aanzlen van de plaatslng van de radar? 

De RCR voorzlet in de deelname van omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn verschillende 
formele en informeie lnformatiemomenten in het RCR-proces voorzien. Alie betrokkenen krljgen de 
gelegenheld om vragen te stellen en reactles in te dienen. Zie oak het antwoord op vraag 9. 
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12. 
Is het julst dat op een vijftal kilometer van Herwljnen elf windmolens worden gebouwd? 
Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van heeft? Indlen de SMART-L radar daar geen 
last van heeft, waarom zou een radarlnstallatle daar blj Nleuw-Mllllgen wel last van hebben? 
79. 
Heeft de SMART-Lop Nieuw Milligen meer of minder last van de windmolens dan de sltuatie 
in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dlt toellchten? 

Herwijnen is een gebied met betrekkelijk weinig windturbines. Ten oosten van Herwljnen, nabij het 
verkeersknooppunt Dell op circa 5.5 km afstand van de radar, wordt een windpark ontwlkkeld . De 
verstoringseffecten van dit wlndpark op de radar van Herwlj nen zljn door TNO onderzocht. Vrijwel elk 
obstakel heeft invloed op het radarbeeld. De verstorlng van dit windmolenpark is acceptabel. 

Oat een windpark op een vergelijkbare afstand elders soms wel een onacceptabele verstoring oplevert, 
kan meerdere oorzaken hebben. Daarbij spelen zowel het aantal als het type windmolens, maar ook de 
opstelling van de turbines ten opzichte van de radar en van elkaar, een rol. 

13. 
Waarom kan er met de Nederlandse hoge(re) blootstellingsllmleten van max 61 V/m geen 
enkele garantle worden afgegeven dat negatleve gezondheldseffecten kunnen worden 
ultgesloten? 
20. 
Waarom is het niet mogelljk met de Nederlandse hoge(re) blootstelllngsllmleten van max 61 
V /m een garantle at te geven dat negatleve gezondheldseffecten kunnen worden 
ultgesloten? 

Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan warden afgegeven dat negatieve effecten op de 
gezondheld uitgesloten zijn, is beschreven op bladzijde 2 van het TNO rapport nummer TNO 2020 
R10094 dat als bijlage was toegevoegd aan mijn brief aan de TK van 6 februari 2020 (Kamerstuk 
31936-718) : 
" Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstrijdige 
resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan blj het publleke de zorgen verhogen. De wens van het 
publlek dat wetenschappers moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheldseffect uitgesloten 
kan worden is niet realist/sch. Immers met zekerheld kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of 
effect nlet bestaat, Is onmogel/Jk." Daarom is het voor mij niet mogelijk een garantie te geven die 
ultslult dat in de toekomst wel wetenschappelijk bewijs voor een negatief effect gevonden wordt. 
Wetenschappelijke inzichten ontwikkelen zich. Macht in de toekomst nieuwe inzichten aanlelding geven 
tot een verandering van de regelgeving, dan zal conform de SMART-L aan de dan geldende regelgeving 
moeten voldoen. 

Op pagina 16 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 staat: "Belangrijk Is te verme/den dat volgens de 
huidige inzichten 'onder de ICNIRP-limiet' betekent dat aan de mens voldoende beschermlng wordt 
geboden tegen negatleve effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden." Dit reflecteert de 
huldige wetenschappelijke inzichten. 

De elektrische veldsterkte (in Volt per meter) is een afgeleide grootheid , een referentiewaarde die is 
afgeleid van een zogenaamde basisrestrictie. Deze veldsterkte zegt niets over gezondheidseffecten. Dit 
staat op pagina 15 van het TNO rapport nader uitgelegd. 
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14. 
Hoeveel alternatleve locaties, die door bewoners zijn aangedragen, zljn ultelndelljk 
onderzocht? 
43. 
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatleve locatles zljn ongeldlg verklaard? 
En waarom? 

Alie 39 aangedragen locaties zijn meegenomen in het locatleonderzoek, zie bijlage 3.3. en paragraaf 
2.6.2. Bepalend was of de aangedragen locatle viel binnen het vastgestelde zoekgebied voor de radar. 
Het zoekgebled is vastgesteld op basis van de operatlonele geschiktheid voor een 
gevechtsleidingsradar. Zie daarvoor paragraaf 2.4. van dit locatieonderzoek. Aangedragen locaties die 
buiten het zoekgebied bleken te liggen, zijn wel beoordeeld maar nlet uitputtend onderzocht. Deze 
staan in bijlage 3.3. De vier iocaties die wel binnen het zoekgebied bleken te liggen, zijn meegenomen 
en afzonderlijk beoordeeld in het locatleonderzoek. Zie daarvoor paragraaf 2.6.2. 

Geen enkele aangedragen locatle is op voorhand "ongeldig" verklaard. 

15. 
Waarom heeft u de mogelljkheld van een hogere radartoren blj Nleuw Milllgen uitgesloten? 
Waarom worden de benodigde hoogtes daarvoor door Defensle elke keer als nlet mogelijk 
bestempeld, terwljl dlt wel kan? 
40. 
Waarom heeft u de mogelljkheld van een hogere radartoren bij Nleuw Milligen ultgesloten? 
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan blj een hogere radartoren blj Nleuw Milligen? 

Zoals vermeld In het rapport "Locatieonderzoek zuldelijke SMART-L radar", biedt het hoger plaatsen van 
de radar op de locatie Nieuw Mllllgen geen soelaas. Bij de besluitvormlng rend de aanschaf van een 
nieuw gevechtsleidingsradarsysteem is wel overwogen het bereik te vergroten en het zlcht op lage 
hoogte te verbeteren door de radar op een substantleel hogere posltie te brengen. Door TNO zljn 
destljds zichtlijnberekeningen gemaakt die het effect daarvan weergeven. Het bleek dat verhoging van 
de positie van de radarantenne weliswaar het maximale berelk van de radar vergroot (een grotere 
oppervlakte van het dekkingsgebied omdat de radarhorizon verder weg komt te llggen), maar geen 
vergelijkbare verbetering van het zlcht naar alle kanten oplevert. Zelfs bij meer dan een 
vervlervoudlglng van de hoogte van de radarantenne, zou de radar in Nieuw Milllgen nog steeds niet 
goed In staat zijn overal de lage hoogten In het westelljke deel van Nederland te kunnen zien. 
Tegelljkertijd zou een grote overlap met het dekklngsgebied van de radar In Wier ontstaan waardoor de 
beschikbare capaciteit verre van optimaal zou worden benut. De conclusles ult de berekeningen van 
TNO waren aanleldlng om de locatle Nieuw Milligen, als vestigingslocatie voor de nieuwe 
gevechtsleidingsradar, verder bulten beschouwing te laten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie 
om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Zle ook het antwoord op vraag 38. 

16. 
Waarom valt Gllze Rljen af als alternatieve locatle? 

Vanuit de locatie Gilze-Rijen kon met een radar de noordelijke Randstad op lage hoogte nlet voldoende 
worden afgedekt. Zle ook paragraaf 1.3. van het locatleonderzoek. 
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17. 
Wat is de totale hoeveelheld strallng In het betreffende gebled? 

Er vanult gaande dat deze vraag doelt op niet-ioniserende straling, verwijs ik naar het TNO-rapport dat 
lngaat op de te verwachten bljdrage van de voorgenomen SMART-L radar waarblj ook andere 
aanwezige bronnen zijn meegenomen. In hoofdstuk 5 (paglna 30) van dlt rapport staat vermeld: "Het is 
niet mogelijk een samengestelde blootstelling eenduidig te definieren. Mensen worden blootgesteld aan 
verschillende bronnen, die met betrekking tot intensiteit over de tijd gezlen varieren. Ook vormen eigen 
systemen een (niet onbelangrijke) bijdrage deze gelijktijdige samengestelde blootstelling. Hierbij valt te 
denken aan de eigen mobiele telefoon, de DECT-telefoon en de WIFi-router. Het is derhalve onmogelijk 
om samengestelde blootstelling met precisie vast te ste/len. Wei zal een analyse worden uitgevoerd om 
de orde van grootte aan te geven." 

Omdat de samengestelde blootstelling aan niet-loniserende straling ook sterk afhankelijk is van de 
bronnen die zlch in de (directe) nabijheid bevinden, waaronder ook moblele telefonie en routers, Is een 
nauwkeurigere schatting van de feltelijke samengestelde blootstelling in het betreffende gebied niet te 
geven. 

18. 
Is het onderzoek naar de straling in Herwljnen gericht op de actuele straling van de 
bestaande blootstelllng, zoals scheepvaartverkeer en KNMl-radar? lndlen dat nlet Is 
meegeteld of opgeteld, waarom nlet? 

Ja. TNO heeft ten aanzien van navigatieradars en walradars een aanname aangehouden dat een tlental 
van dergelijke systemen gelljktljdlg op de kleinste afstand actlef zijn. Gezien het zeer geringe aandeel 
van deze radars in de totale blootstelling, had een veel hogere aanname dan 10 systemen nlet veel 
ultgemaakt. Ook de straling van de KNMl-weerradar is meegenomen. 

19. 
Kunt u toelichten waarom niet gekozen Is voor het voorzorgsprlnclpe van 6 V /m zoals dat In 
meerdere Europese landen het geval Is? 
25. 
Waarom gaat het TNO-rapport nlet ult van het voorzorgsprlncipe van 6 V /m zoals meerdere 
Europeselanden? 

Nederland past met ca. 15 andere Europese landen de richtlijnen van ICNIRP toe. Het is vaste 
rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de overheld zich in 
bestuursrechtelijke procedures, bljvoorbeeld rond het plaatsen van UMTS-masten, mag baseren op 
adviezen en publicaties van de ICNIRP. 

20. 
Waarom is het niet mogelljk met de Nederlandse hoge(re} blootstelllngsllmieten van max 61 
V /m een garantle at te geven dat negatieve gezondheldseffecten kunnen worden 
ultgesloten? 

Zie vraag 13. 
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21. 
Hoe gaat u de door TNO als begrijpelljk erkende zorgen wegnemen? 

De zorgen van omwonenden en andere betrokkenen over de effecten van elektromagnetlsche straling 
neem ik serieus. Defensie heeft TNO gevraagd de vragen van de gemeente West Betuwe en van 
omwonenden mee te nemen in het onderzoek en de beantwoording van vragen die te vinden zljn op de 
website van Defensie. Het gaat daarblj over vragen over ziekten als kanker, ALS en andere 
gezondheldsproblemen, zorgen over dieren en installatles. Daarnaast organlseert Defensie een 
lnloopavond voor de lnwoners waar deskundlgen toellchtlng geven op vragen. Op deze wljze heeft 
Defensie zich ingespannen om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. 

22. 
Kunt u toellchten welke soorten straling onder "RF velden" vallen? 

Onder radiofrequente velden worden volgens de definitie van de Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) (bron IEEE Std 211·1997 "IEEE Standard Definitions of Terms for Radio Wave 
Propagation" ) de elektromagnetische velden bedoeld in het frequentlegebled van O Hz tot 3 THz. Hierin 
vallen onder andere alle telecommunlcatie- en radartoepasslngen. Dit is nlet-lonlserende straling. 

23. 
Verwijst "samenstelllng van straling" naar strallngscumulatie? Zo nee, wat is het dan wel? 
32. 
Waarom zijn de omschrijvlngen 'RF velden' en 'samenstelling van stralfng' gebruikt? Is het 
julst dat het gaat om non-ioniserende strallng en strallngscumulatie? 

Paragraaf 2.3.4 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 omschrijft wat met samengestelde blootstelllng 
(accumulatie) bedoeld wordt: "De opwarmingseffecten tel/en we/ op waardoor de totale opwarmlng het 
gevolg Is van de gelijktijdige samenstelling van al de afzonderlijke bijdragen. In deze rapportage geeft 
TNO daarom de voorkeur eraan niet over accumulatie te spreken maar over samengestelde blootstel/ing 
(van meerdere bronnen)". 

De benamlng radiofrequente velden (RF-velden) is gebruikt omdat bij de berekenlng van de 
samengestelde blootstelling van meerdere bronnen deze bronnen in het radlofrequente spectrum 
werken (zle antwoord op vraag 22). 

Het tweede deel van vraag 32 kan bevestigend worden beantwoord. 

24. 
Kunt u voor de lnzichtelljkheid de grafleken, waarln de straling nu in percentages is 
weergegeven, omzetten naar grafieken waarln de straling In V /m Is weergegeven? Zo nee, 
waarom nlet? 
26. 
Waarom worden grafleken met assen In percentages weergegeven? 
53. 
Kan de tabel van de samengestelde blootstelllngen In V/m weergegeven worden In plaats 
van In een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom nlet? 
60. 
Waarom er In de samengestelde blootstellingen geen resultaten In V /m weergegeven, maar 
alleen een percentage ICNIRP? 
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TNO stelt dat het in beginsel mogelijk is om afzonderlijk (per bron) de blootstellingen te geven. Omdat 
de veldsterktellmlet (in V/m) een frequentleafhankelljk referentiewaarde is, kan de samengestelde 
blootstelling voor bronnen met verschlllende frequentles nlet In een grafiek warden weergegeven. TNO 
stelt dat het in beginsel mogelljk is om afzonderlijk (per bron) de blootstelllngen te geven. Omdat de 
veldsterktellmiet (In V/m) frequentieafhankelijk Is van de basisrestrictie, kan de samengestelde 
blootstelling niet In een grafiek warden weergegeven. Voor de SMART-L radar geldt namelijk een andere 
llmietwaarde voor de veldsterkte dan voor een WiFl-router waardoor de afzonderlijke veldsterkten niet 
bij elkaar opgeteld kunnen worden en met een limietwaarde kunnen worden vergeleken. De ICNIRP
rlchtlljn schrijft deze methodlek dan ook niet voor en TNO stelt dat de voorgestelde methodiek dan ook 
nlet meer lnzlcht zal geven dan het TNO-rapport TNO 2020 R10094 over samengestelde blootstelling 
geeft. Om de blootstelllng van verscheldene bronnen te kunnen comblneren, wordt de formule die op 
bladzijde 17 van het TNO rapport gebruikt, zle voor de toellchting het TNO-rapport, hoofdstuk 2.3.4. 

25. 
Waarom gaat het TNO-rapport niet uit van het voorzorgsprlnclpe van 6 V /m zoals meerdere 
Europeselanden? 

Zle vraag 19. 

26. 
Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven? 

Zie 24. 

27. 
Zljn In de conclusie, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan de 
blootstellingsllmleten, alle stralingsbronnen meegenomen? Zo nee, welke strallngsbronnen 
dan wel? 

TNO heeft voor bepaalde bronnen (denk aan WiFi-router, DECT telefoon, mobiele telefoon) een 
schatting gemaakt, omdat dlt per huishouden en per persoon sterk kan verschillen. De SMART-L radar 
en de KNMI weerradar zijn meegenomen. Voor scheepsradars is een aanname betreffende het aantal 
schepen op de Waal aangehouden. Zle ook de beantwoordlng van vraag 18. 

28. 
Wat Is het piekvermogen van de primalre SMART- L radar? 
33. 
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar? 
71. 
Wat Is het maxlmale vermogen van de radar in megawatt en wat is het plekvermogen aan 
veldsterkte In V /m? 

Het precieze ultgezonden piekvermogen kan niet worden vermeld in een ongerubriceerde notltie. In 
deze context is het belangrljk te vermelden dat, zoals in het TNO rapport is aangegeven, het 
piekvermogen niet de enige grootheid is die de stralingsbelasting van een radar bepaalt. Andere 
radareigenschappen zoals de duty-cycle (zendtijd gedeeld door luistertijd), de bundelbreedte van de 
antenne en het scanpatroon van de antenne zijn hierbij ook erg belangrijk. 

De relatie tussen veldsterkte (plek en tljdgemiddeld), antennewinst, afstand en zendvermogen wordt in 
Appendix A van het TNO rapport (TNO 2020 R10094) gegeven. 
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29. 
Waarom is er niet gewacht op de nleuwe ICNIRP normerlng? Welke garanties kunt u geven 
dat de ultelndelljke conclusies en aanbevellngen gebaseerd zullen zljn op de nleuwe ICNIRP 
normerlngen? 
34. 
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen blnnenkort (maart/aprll) verschljnen? Waarom 
heeft u nlet op de nleuwe normen gewacht om deze te laten verwerken blj het onderzoek? 
36. 
In hat rapport staat dat nadat de ICNIRP rlchtlijnen zljn aangepast moet worden nagegaan 
of deze wijziging consequentles heeft voor de conclusles en aanbevellngen van dit rapport. 
Is het dan nlet essentleel om juiste conclusles te kunnen trekken op basis van de nleuwe 
richtlijnen en te wachten op deze nleuwe rlchtlijn? 

Er Is niet gewacht totdat de nleuwe rlchtlijnen in Nederland van kracht zljn verklaard omdat dat een 
onbekende vertraging zou opleveren. De toets Is derhalve tegen de geldende ICNIRP-richtlijn ult 1998 
ultgevoerd. Begin maart 2020 is het bijgewerkte ICNIRP-document gepubllceerd. Een eerste analyse 
van TNO wijst ult dat de kans gerlng Is dat de nieuwe richtlijnen strenger ultpakken. Uiteraard kan een 
conclusie hierover pas definltlef worden getrokken nadat de nleuwe ICNIRP-richtlijn door de Raad van 
Europa Is overgenomen en nadat Nederland oak een nieuwe richtlijn heeft vastgesteld. 

30. 
Wat zijn de gevolgen als blljkt dat de radar na meting niet voldoet aan de richtlijnen? 

Zie vraag 8. 

31. 
Heeft u overwogen de praktljkervarlng met de radar In Wier mee te nemen In de 
beslultvormlng over deze plaatsing? 

Blj de besluitvorming over plaatsing van de radar In Herwljnen is geen praktijkervaring met de radar in 
Wier meegenamen amdat deze radar nag nlet In bedrijf is gesteld. Dlt vindt plaats naar verwachtlng In 
het najaar van 2020. Te zijner tijd zullen validatiemetingen op het gebied van strallng random de radar 
In Wier warden uitgevaerd. Die resuitaten zullen meegenomen warden bij de lngebruikneming van de 
radar In Herwijnen. 

32. 
Waarom zljn de omschrljvingen 'RF velden' en 'samenstelling van straling' gebrulkt? Is het 
juist dat het gaat om non-loniserende straling en stralingscumulatle? 

Zie vraag 23. 

33. 
Wat Is het plekvermogen van de SMART-L radar? 

Zie vraag 28. 
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34. 
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen blnnenkort (maart/aprll) verschljnen? Waarom 
heeft u nlet op de nleuwe normen gewacht om deze te laten verwerken blj het onderzoek? 

Zle vraag 29. 

35. 
Hoe groot acht u het rislco dat de radar te hoge strallngsdoses uitstraalt en daarom nlet 
voldoet aan de normen? Waarom Is het rlslco acceptabel om de bouw door te zetten? 

Het risico wordt door TNO zeer laag geacht. Om die reden acht Defensle het acceptabel om de bouw 
door te zetten, zeker gezien de urgentie. TNO heeft in haar onderzoek voor de te verwachten bijdrage 
aan de totale samengestelde blootstelling ruime schattlngen gebruikt. De elektrische veldsterkte heeft 
TNO naar boven afgerond, als daar aanleidlng toe was. Zoals op pagina 19 staat: "Bij het maken van 
deze veronderstellingen zal TNO eerder een waarde kiezen waardoor de berekening hoger uitvalt 
(worst-case schatting), dan een waarde waardoor de samengestelde blootstelllng ten opzichte van de 
limietwaarde gunstiger uitvalt." 

Mocht desondanks uit praktljkmetingen blijken dat de SMART·L radar nlet aan de geldende rlchtlljnen 
voldoet, dan zal de fabrikant van de radar de systeeminstellingen daarop aanpassen. 

36. 
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP rlchtlljnen zijn aangepast moet worden nagegaan 
of deze wijziging consequentles heeft voor de conclusles en aanbevelingen van dlt rapport. 
Is het dan nlet essentleel om julste conclusles te kunnen trekken op basis van de nieuwe 
richtlljnen en te wachten op deze nieuwe rlchtlljn? 

Zie vraag 29. 

37. 
Op basis van welke berekenlngen is naar het westen en zuldwesten de Utrechtse heuvelrug 
een probleem In de dekklng vanult Nleuw Milligen? 
38. 
Waarom Is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem In de 
dekklng vanuit Nieuw Milligen? 

De locatie Nieuw Milligen bevindt zlch in een relatief laaggelegen gebied aan de westzijde van de 
Veluwe. Daardoor Is het zicht naar het oosten op lage hoogte beperkt. Ook In zuidwestelijke richting Is 
het zicht op lage hoogte gebrekkig. Dlt wordt veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Oat betekent 
dat het berelk van een radar in Nieuw Milllgen op lage hoogten boven Nederland onvoldoende Is. Een 
s!tuat!e die ru!m 40 jaar geleden werd geaccepteerd, omdat destijds een hoger vllegende dreiging werd 
verwacht. Heden ten dage wordt reken!ng gehouden met luchtvaartuigen die ook op lagere hoogten een 
dreiging kunnen vormen. 

39. 
Zijn de figuren op de pagina's met het getoonde berelk van de radar in Nieuw Milllgen 
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar? 

Zie 1. 
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40. 
Waarom heeft u de mogellJkheld van een hogere radartoren blJ Nleuw Milligen uitgesloten? 
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan bij een hogere radartoren blj Nleuw Mllllgen? 

Zie vraag 15. 

41. 
Wat Is de maxlmale blootstelllngs-veldsterkte blj een plekvermogen op 1.500 meter afstand 
gezlen vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar richting het dorp Herwljnen? Valt deze op 
1.500 meter wel onder de maxlmale blootstelllngsllmleten van 28-61 V /m? 

De formulerlng van de vraag biedt twee mogelijke zienswijzen en antwoorden. Zienswijze 1, de vraag Is 
gericht op wat de tijdgemiddelde veldsterkte op 1500 m Is indien de radar met maximaal vermogen 
opereert. In dat geval mag de tijdgemiddelde veldsterkte op 1500 m niet meer bedragen dan 47,6 V/m 
wat binnen de 28 tot 61 V/m valt. Aangezien op kortere afstanden al aan de geldende ICNIRP-richtlijn 
wordt voldaan, dat wll zeggen aan de limletwaarden voor zowel piekveldsterkte als de tljdgemiddelde 
veldsterkte, zal er op een afstand van 1500 m zeker geen probleem ontstaan. 

Zienswijze 2, de vraag Is gericht op de piekveldsterkte op 1500 m afstand. In dat geval moet er 
getoetst worden tegen de ICNIRP-rlchtlijn (1998) voor piekveldsterkte, dat wll zeggen dat voor de 
primaire radar van het SMART-L systeem meer dan 1,5 kV/m mag bedragen. 

42. 
Welke alternatleve locatles zlJn onderzocht? Wat zljn de resultaten van dat onderzoek? 

Het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrljf is nlet uitgegaan van specifieke locatles, maar heeft 
de vraag centraal gesteld waar in Nederland de zuidelijke SMART-L radar geplaatst zou moeten worden, 
wanneer de locatie Herwijnen niet bekend zou zijn. De opzet van het onderzoek heb ik toegelicht in 
mijn brief aan de Eerste Kamer van 9 december 2019 (Kamerstuk 31936, R) en ook aan de Tweede 
Kamer bij de aanbieding van het locatieonderzoek in mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936-
718). 

Het zoekgebied is vastgesteld op basis van operationele criteria zoals beschreven in het 
locatieonderzoek paragraaf 2.4. Vervolgens is binnen dit gebied onderzocht waar belemmeringen 
verhinderen dat de radar daar goed kan functioneren. Het zoekgebied is zo stapsgewijs verkleind tot er 
operatloneel acceptabele locaties overbleven. 

Het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf concludeert dat in het gebied tussen Nieuwpoort en 
Meerkerk drie locaties te vinden zijn die operationeel vergelijkbaar kunnen zijn met de locatie 
Herwijnen. Deze locaties leveren echter geen wezenlijk verschil op met Herwijnen waar het gaat om de 
afstand tot woningen en bebouwde kommen. Tevens zal de realisatie van een radarstatlon op een 
alternatieve locatie minimaal anderhalf tot twee jaar langer duren. 

43. 
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen altematleve locatles zljn ongeldlg verklaerd? 
En waarom? 

Zle vraag 14. 
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44. 
Hoeveel van de onderzochte alternatleve locaties hebben een tweede radar zoals de KNMI 
radar In Herwljnen? Welke overlge stralingsbronnen bevlnden zich In of nablj de onderzochte 
altematieve locatles? 

Geen. Nederland heeft twee weerradars, een In Den Helder en een in Herwijnen. Uit de analyse van 
TNO blijkt dat de lnvloed van de KNMI-radar relatief zeer gering is. Het locatieonderzoek was gerlcht op 
het vlnden van een operatloneel geschlkte locatie voor de SMART-L radar als zodanig. Er is niet 
onderzocht of op de onderzochte plekken andere radars In de buurt zijn. Evenmln is ge"inventarlseerd 
welke andere stralingsbronnen,. zoals GSM-masten, In de buurt aanwezlg zlJn. 

45. 
Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de zlekte 
ALS In geval van GSM-antennestatlons? Klopt het dater geen wetenschappelijke 
elndconclusie mogelijk Is die ultsluit dat strallng geen ALS veroorzaakt? 

TNO is op de hoogte van een Frans onderzoek waarln een statlstlsch slgnlflcante verhoging van het 
relatleve rlslco tussen ALS en de aanwezigheid van GSM-basisstations is gerapporteerd. In het TNO 
rapport {TNO 2020 R10094) wordt op de conclusles en toepasbaarheld van dit Franse onderzoek in 
paragraaf 2.4.3. nader ingegaan. Wetenschappelijk kan niet warden uitgesloten dat niet-ioniserende 
straling geen ALS kan veroorzaken. Het TNO-rapport llcht dit nader toe. Zle ook het antwoord op vraag 
46. 

46. 
Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemlddeld? Waarom wordt er 
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hlervan en het eventuele verband met straling? 

De GGD is vanwege het coronavirus niet in staat om de aantallen ALS in Herwijnen te bevestigen en 
een vergelijking met gemiddelden in Nederland te duiden. Er wordt wetenschappelljk onderzoek gedaan 
om de oorzaak (of oorzaken) van ALS te achterhalen. Een relatie tussen de aanwezigheid van 
hoogfrequente elektromagnetlsche velden en het veroorzaken van ALS is niet aangetoond. Op dit 
moment zijn er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarlnstallatle tot een verhoging van het 
aantal ALS patienten kan leiden. In het TNO-rapport TNO 2020 R10094 In hoofdstuk 2.4. staat dlt 
toegelicht. 

47. 
Waarom wordt de conclusle beperkt tot de SMART-L radar en niet cumulatief en blj 
plekvermogen? 

Het TNO rapport (TNO 2020 R10094) stelt in hoofdstuk 7 op paglna 43 het volgende: "Uit de toetslng 
blijkt dat de SMART-L voldoet aan de blootstellingslimieten die de ICNIRP-richtlljn [1] voorschrlj~. Ook 
indien andere radiofrequente bronnen worden meegerekend, zoals de KNMI weerradar, mobie/e 
telefonie basisstations en omroep wordt aan de ICNIRP-richtlijn voldaan. Dit verandert niet wanneer 
eigen RF-systemen zoals de mobiele telefoon, WiFi routers en DECT-telefoon worden meegerekend. Dan 
wordt ook aan de richtlijn voldaan. 11 De berekeningen zijn uitgevoerd voor het maximale 
(piek)vermogen van de primalre radar. 

Voor plekveldsterkte wordt verwezen naar Tabel 2 van het TNO rapport waarin die vergeleken wordt 
met de maximale plekveldsterkte die in de ICNIRP-rlchtlljn wordt voorgeschreven. Echter, ICNRIP 
schrljft nlet voor dat deze plekveldsterkten bij elkaar opgeteld moeten worden. Als dat toch gedaan 
wordt, staat daarover in het TNO-rapport: "Uit tabel 2 valt op te merken dat de te verwachten de 
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blootstelling van piekveldsterkten van de verschillende gepulste RF-systemen, deze ruimschoots onder 
de JCNIRP-richtlijn blljft. Ook indien men ervoor zou klezen om a/le bijdragen bi} elkaar op te tel/en, wat 
niet door de ICNIRP-richtlljn wordt voorgeschreven, dan blijft die totale bljdrage onder 13%." 

48. 
Hoe kunt u garanderen dat de aangehouden veldsterkte van 3 V /m voor SG deze nlet verder 
zal overschrljden In de toekomst, nu In het rapport Is gesteld dat niet goed kan worden 
aangegeven dat wat de bljdrage aan SG zal zljn aan de samengestelde blootstelllng? 
49. 
Wat zljn de gevolgen lndlen deze bij voile ultrol van SG boven de llmlet van 28V/m tot 
61V /m gaat ultkomen? In hoeverre zal de straling van de KNMI radar en SMART-L radar In de 
totale strallngsberekening meegenomen worden? 
59. 
Kunt u bevestlgen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor SG nlet verder zal 
overschrljden in de toekomst? 

Ook voor het SG-netwerk zal de dan geldende ICNIRP-richtlijn van toepasslng moeten zijn. Wanneer SG 
is uitgerold, mag de samengestelde blootstelling de ICNIRP-limiet niet overschrijden. Zoals bij vraag 47 
Is aangegeven, ligt die totale bljdrage van verschillende gepulste RF-systemen onder de 13% van wat is 
toegestaan. Met een eventuele iets hogere bijdrage van SG dan nu lngeschat zou de samengestelde 
blootstelling nog steeds ruim onder de ICNIRP-rlchtlljn blijven. 

so. 
Komt het cumulatieve strallngsnlveau van p 30,90/o overeen met 465 V /m? 
51. 
In welke verhoudlng staat de strallngsniveau van 465 V /m tot de door de door het ICNIRP 
gehanteerde norm? 

Op beide vragen is het antwoord negatief. Het cumulatieve strallngsniveau van p 30,9% komt nlet 
overeen met 465 V/m. TNO stelt dat de samengestelde blootstell ing aan straling niet is te relateren aan 
een waarde van een veldsterkte, omdat de llmietveldsterkte frequentieafhankelijk is. Zie ook het 
antwoord dat gegeven is bij vraag 24 en paragraaf 2.3.4 op pagina 17 van het TNO-rapport (TNO 2020 
R10094). 

52. 
In hoeverre speelt de afstand tot de radar een rol bij de berekenlng van de strallngsnlveaus? 
Is het julst dat wanneer men zlch binnen de -bij de berekening gehanteerde afstand van-
450 meter bevlndt de stralingsnlveaus aanzienlijk zullen stljgen? Kunt u aangeven hoeveel 
en welke objecten zich blnnen de -bij de berekenlng gehanteerde- 450 meter bevlnden? 

Bljlage A van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 zet de relatie uiteen tussen veldsterkte en afstand. 
Veldsterkte Is omgekeerd evenredlg met de afstand. Dus naarmate men In de antennebundel dichterbij 
komt, neemt de veldsterkte toe. In dlt kader Is het belangrljk zlch te vermelden dat de radarbundel nlet 
naar de grond gericht staat. Hierdoor neemt de elektrlsche veldsterkte juist af indlen men op 
maaiveldniveau de radartoren nadert. Zodoende ontstaat er ook op kortere afstanden geen gevaarlljke 
sltuatie. 
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53. 
Kan de tabel van de samengestelde blootstelllngen In V /m weergegeven worden In plaats 
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet? 

Zie vraag 24. 

54. 
Is de 1000/o In figuur 9 het maxlmale piekvermogen van 1506V /m? 

Nee, in deze figuur gaat het om de tijdgemlddelde veldsterkten, niet om piekveldsterkte. Voor het 
omrekenen van percentage naar veldsterkte, zie de beantwoordlng van vraag 24. 

55. 
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maxlmale blootstellingsllmleten van 
28-61 V/m, wat Is dan de minlmale afstand tussen de radar en de dichtstbljzljnde woning? 
56. 
Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cumulatleve strallngsnlveaus op alle 
afstanden van de radar, stapsgewljs van SO meter tot aan 1500 meter bij plekbelastlng In het 
worst case scenario? 
62. 
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve strallngsnlveaus op alle afstanden 
van de radar, stapsgewljs van 50 meter tot aan 1500 meter blj plekbelasting In het worst 
case scenario? 
64. 
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maxlmale 
blootstelllngsllmieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken van de 
afstand die nodig is tussen de radar en de dichts-bijzijnde woning In het "worst case" 
scenario? 
65. 
Kan TNO/defensie berekenlngen maken voor de cumulatieve strallngsniveaus op alle 
afstanden van de radar stapsgewljs van 50 meter tot aan 1500 meter, blj plekbelasting In het 
worst case scenario? 

Bij de beantwoording van vraag SS wordt uitgegaan dat de in de vraag genoemde elektrlsche 
veldsterkten de waarden zijn die worden gegeven in tabel 7 van de INCIRP-richtlijn (uit 1998) voor de 
frequenties tussen 10 MHz en 300 GHz. In het TNO rapport (TNO 2020 R10094) is getoetst tegen de 
ICNIRP-richtlijn (1998) en zljn de bijbehorende frequentleafhankelijke limietwaarden gebruikt. Als de 
Raad van Europa de recente herziening van deze ICNIRP richtlijn adviseert, zal TNO deze analyse tegen 
de nleuwe rlchtlijn wederom uitvoeren. 

Met betrekklng tot de vraag wat de mlnlmale afstand moet zijn tussen radar en woning, blijkt uit de 
analyse die de radarfabrikant heeft ultgevoerd en die door TNO is gevalldeerd, dat de radar op 
maaiveldhoogte tot zeer dichtbij veilig benaderd kan worden. Zie ook de uitleg blj vraag S2. Op een 
hoogte van zo'n 7 meter boven het maaiveld geldt, volgens de opgave van de fabrikant, een vellige 
afstand van circa. 100 meter afstand In de zogenaamde starende modus. Op circa 200 meter afstand 
kan de radar tot een hoogte van circa 10 meter boven de grond veilig worden benaderd. Vanaf circa 
225 meter geldt zelfs helemaal geen afstand beperking. Deze starende modus wordt zoals aangegeven 
bij vraag 74 slechts weinig gebrulkt. In de veel meer voorkomende roterende modus Is er tot circa 17 
meter hoogte geen enkele beperklng om de radar zeer dicht te naderen. Op circa 100 meter afstand tot 
de radar Is er een velllg gebled vanaf het maaiveld tot op een hoogte van circa 2S meter. 
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