
Doc 599

BS/AUDCO

Van: BS/AUDGWDMV/AFD VASTG
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 1 5:57
Aan ( t
cc -

Onderwerp: Re: Radar Gilze Rijen

w

Misschien is het goed om na het weekend even met elkaar af te stemmen wat er nog allemaal ‘op de plank
ligt’. Want ik merk dat ik nu niet helemaal scherp heb welke metingen/berekeningen je hieronder precîes
bedoelt en of dat de metingen/berkeningen zijn die ik in mijn hoofd heb (en anderen). Laten we daar even
over bellen, dat maakt het wat makkelijker. Maar dan doen we dat na het weekend, dan hebben we de input
van ook scherper.

Ik heb net de nieuwe Kamerbrief in de posttas Stas gestopt (jullie feedback wordt na weekend nog verwerkt
voor een def versie) en ook de eerst feedback op Reactienota M. 11

Groet,

from: . ( tfl().fll>

Date: Friday, 23 October 2020 at 15:50:42
To: BS/ALIDGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>,

tno.nI>
Cc: “ ininlèt’.nI>

Subject: RE: Radar Gilze Rijen

Ha

Even om inderdaad stress te voorkomen.
Voor 8 november dan de resultaten van de Radar Gilze Rijen en ook de bepalingen van de veldsterkten op de extra
locaties. Of we voor 8 november de concentrische cirkels hebben betwijfel is, maar zoals gisteren besproken lijkt het
mij wel mogelijk om die extra afstanden te doen.

Dat wil ik met ook nog graag overleggen. Tevens is heea afhankelijk van het werk dat mogelijk kan voortvloeien
uit de beantwoording van de RCR vragen van

Alvast goed weekend!

Grt

M.11

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl

[Paginanummer]



tot 1V, —

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the From:
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.n 1
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 15:45
To: t
Cc: mindef.nl
Subject: RE: Radar Gilze Rijen

M. 11

Voor die tijd wil ik het gros klaar hebben. Dît past ook in de reguliere planning, als ik geen verlof zou
hebben. Als er echter last minute zaken veranderen, worden die altijd nog last minute aangepast. Let wel: dat is
natuurlijk niet wenselijk en zorgt bij veel partijen voor veel stress. Mijn afwezigheid dan hebt ook niet, zal veel
kunnen opvangen, maar niet alles. Maw: bij voorkeur voor 8 november.

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 15:42
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; tno.nl>
Cc: mindef.nl>
Subject: RE: Radar Gilze Rijen

H

0K. Wat is de tijdsplanning van de fiches van de WGO? Ik weet dat vandaag is gestart met uitwerkingen van
deze vraag (ipv de andere afstanden 15Dm enz). Dan kunnen we kijken of we binnen de tijd een reactie kunnen
geven.

Grt

T 4 Location
Senior research scientist M +

Electronic Defence E tno.nl From:

-

— torlV

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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
eleutronic transmission of messages.

mindef.nl < mindef.nl>
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 12:43
To: tno.nl>; t tno.nI>
Cc: mindef.nl
Subject: RE: Radar Gilze Rijen

Hi
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Ja, deze mail bedoelde ik inderdaad © Thanks. De laatste weken kan ik door de wirwar van mailtreins en de
hoeveelheid ervan soms echt vecdwalen in Outlook. Dat helpt allemaal niet.

Ik begrijp overigens dat het even duurt om een dergelijke berekening /inventarisatie uit te voeren. Deze hoeft ook
niet in de brief mee, maat we willen het zeker wel opnemen in de fiches voor het WGO. Is dat haalbaar?

Groet,

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 11:20
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; t tno.nI>
Cc: mindef.nl>
Subject: RE: Radar Gilze Rijen

Ha

Nav je email zojuist. Bedoelde je deze email van gisteren?

Mbt de berekeningen. Ik denk dat dit niet 123 gebeurd is; maar daar heb ik het oordeel van voor nodig.
Momenteel ben ik met de Kamerbrief bezig. Maandag heb ik de hele dag een workshop en is zo vriendelijk
geweest gisterenavond te werken zodat ik vandaag ermee verder kon. Je krijgt dus vanuit TNO een reactie.

Grt

T + Location
Senior research scientist M +

Electronic Defence E tno.nl From:
ntalion

—

-

--- tQt Ie Z-w —

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 < mindef.nt>
Sent: donderdag 22 oktober 2020 08:07
To: tno.nI>; t tno.nI>
Cc: mindef.nl
Subject: Radar Gilze Rijen

Hi beiden,

Nog een hypothetische vraag: stel we zouden de radar toch in Gilze Rijen plaatsen, op welke hoogte zou de radar
dan geplaatst moeten worden om vergelijkbaar zicht te hebben met de locatie Herwijnen?

Dit gaat niet gebeuren maar die vraag blijft terug komen dus dan moeten we er een antwoord op verzinnen.

Groet,

[PaginanummerJ



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. 1f 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. 1f you are not thé 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. 1f you are not the addressee or 1f 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 600

BS/AUDCO

Van: @tno.nl>
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 13:78
Aan: CLSKJPLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: Radar Gilze Rijen

Bel me svp even,

From: mindef.nl
Sent: FriHv Octnhpr 23, 2020 12:04 PM
To:
Subject: Re: Radar Gilze Rijen

Hoi

Wat is ook al weerde safe distance op hoogte van (en boven) de SMART-L?

Groet,

Van:” ttno.nl>
Datum: vrijdag 23 oktober 2020 om 11:19 :44
Aan:” BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < @mindef.nl>,” @tno.nl>
Cc: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2” @mindef.nl>
Onderwerp: RE: Radar Gilze Rijen

Ha

Nav je email zojuist. Bedoelde je deze email van gisteren?

Mbt de berekeningen. Ik denk dat dit niet 123 gebeurd is; maar daar heb ik het oordeel van voor nodig.
Momenteel ben ik met de Kamerbrief bezig. Maandag heb ik de hele dag een workshop en is zo vriendelijk
geweest gisterenavond te werken zodat ik vandaag ermee verder kon. Je krijgt dus vanuit TNO een reactie.

Grt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E @tno.nl

____________________ ________________________

for We

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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
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manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the
electronic transmission of messages.

From: @mindef.nI @mindef.nl>
Sent: donderdag 22 oktober 2020 08:07
To: @tno.nI>; @tno.nI>
Cc: @mindef.nI
Subject: Radar Gilze Rijen

Hi beiden,

Nog een hypothetische vraag: stel we zouden de radar toch in Gilze Rijen plaatsen, op welke hoogte zou de radar
dan geplaatst moeten worden om vergelijkbaar zicht te hebben met de locatie Herwijnen?

Dit gaat niet gebeuren maar die vraag blijft terug komen dus dan moeten we er een antwoord op verzinnen.

Groet,

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. 1f 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. 1f 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.

[Paginanummer]



Doc 604

BS/AL/DCO

Van: tno.nI>
Verzonden: zondag 25 oktober 2020 13:06
Aan:
Onderwerp: Re: Gilze op 50 meter

Zal wel lukken, Ik bel je morgen nog over de safe distances.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 okt. 2020 om 09:03 heeft” mindef.nl” het volgende geschreven:

Goedemorgen

Als jij de plaatje maakt zoals deze, dan kan ik zorgen dat ze er allemaal hetzelfde uit gaan zien.
Lukt het om de plaatjes uiterlijk maandag 12u klaar te hebben voor de grafische “nabewerking”?

Groet,

Van: t
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 15:28
Aan: B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;
CC:
Onderwerp: RE: Gilze op 50 meter

Hier zijn de Line-of-Sight plaatjes die ik kan maken. NB: hoogbouw Tilburg wordt waarschijnlijk in
onvoldoende mate meegenomen, ik kan dit nog beter krijgen maar dat wordt maandag.
Kleurschakering die liever wil kan ook, maar niet vandaag vrees ik.

Fijn weekend,

PS: suggereerde nog de bouwhoogteverordeningen niet te vergeten!

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Friday, October 23, 2020 12:40 PM
To: mindef.nl; t tno.nl>;

tno.nl>
Subject: RE: Gilze op 50 meter

Hi allen,



Misschien evt stipje aangeven waar de radar op de kaart staat? Merk dat ik er nu onbewust naar zit
te zoeken. En even door de volledigheïd: dit gaat over het vraagstuk windpark Deil versus Flevoland,
niet over de verhoging naar 50 meter (dat was de aanleiding van onderstaande mailtrein namelijk).

Groet,

From: mindef.nl>
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 11:57
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG < mindef.nl>;

tno.nl>; tno.nl>
Subject: Re: Gilze op 50 meter

Allen,

Ik heb via de CLSK afdeling communicatie deze plaatjes laten maken op basis van de SMART-L
plaatjes uit het Elandproef rapport. Het zou mooi zijn als we deze stijl aan kunnen houden. Als TNO
de basis aan kan leveren, dan kan ik vragen de plaatjes weer zo aan te passen?

Groet,

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG’ < mindef.nt>
Datum: vrijdag 23 oktober 2020 om 11:12:26
Aan: t tno.nl>,

tno.nl>,
mindef.nl>

Onderwerp: Gilze op 50 meter

Hi allen,

Ik kan de mail niet meet terugvinden, maar volgens mij had ik jullie gevraagd of het mogelijk is
inzicht te bieden in het radar dekkingsprofiel van de SMART-L wanneer deze hypothetisch gezien op
Gilze Rijen geplaatst zou worden op 50 meter.

Daar wordt naar gevraagd en de concrete vraag is (bij voorkeur ondersteunt met plaatjes als dat
kan): hoe is de radardekking in Herwijnen op 24 en 50 meter hoogte tov de radardekking in Gilze op
24 en 50 meter?

Kunnen jullie dit toelichten/uitwerken?

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands
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M
E mindef.nl

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. 1f 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. 1f 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. 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. 1f 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 605

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 10:20
Aan:
Onderwerp: RE: Fout in dekkïngsdiagram

Ja, komt eraan. Ik denk trouwens dat ik begrijp waarom het plaatje in het 2012 memo anders was, zoek het
nog even uit. Je hoort zo weer van mij.

From: mindef.nI
Sent: Monday, October 26, 2020 10:18 AM
To: t
Cc: mindef.nI; mindef.nI
Subject: RE: Fout in dekkingsdiagram

Ontvangen, dank, daar kan ik wat me&

Wat we nu nog niet hebben is een plaatje van NM zonder de verstoring door Groen en Blauw. Daarmee maken we
in de Kamerbrief duidelijk dat impact van Groen en Blauw op NM groter is dan de impact van Deil op HW.

Ik had dat plaatje eerder wel, maar die was gebaseerd op de diagram uit het Eland-rapport.

Kun je nog een plaatje maken van NM op 24m hoogte zonder de verstoring door Bauw en Groen?

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 10:08
Aan: mindef.nl>;

tno.nl>
CC: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG < mindef.nl>; EMSD,
85/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fout in dekkingsdiagram

ik heb je een downloadlink ge-emaild met plaatjes voor in de brief van De Staatssecretaris.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, October 26, 2020 9:04 AM
To: tno.nl>; t tno.nI>
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: FW: Fout in dekkingsdiagram

Goedemorgen en



Ik denk dat ere en fout zit in de plaatjes van de radardekking Nieuw Milligen op 1000 voet zoals opgenomen in de
Elandproef 3.0 scenario 3.3. De dekking vanaf Nieuw Milligen is daarin in oppervlakte volgens mij (veel) te groot
weergegeven. Als ik die diagram vergelijk met het plaatje van het TNO 2012 en met de dekking van Herwijnen, dan
zie je dat er iets niet klopt. In bijlage een impressie daarvan, met van links naar rechts:

• Nieuw Milligen l000ft zoals weergegeven in het 2012 rapport (radarhoogte 20m)
• Nieuw Milligen 2020 volgens de Elandproef
• Herwijnen 2020 volgens de Elandproef

Art. 10(1) (b)

Zijn jullie het eens met mijn analyse?

We hebben voor de Kamerbrief dus een nieuw plaatje nodig van NM op l000ft. Kunnen jullie iets maken wat door
CLSK communicatie te verwerken is in de stijl zoals de twee rechter plaatjes?

Tevens moet er denk ik een herziening komen op het rapport van de Elandproef, maar dat is niet urgent.

Groet,

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. 1f 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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This message may contain information that is not intended for you. 1f 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. 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. 1f 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 messagë. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



doc 606

BS/AL/DCO

Van: NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 13:01
Aan:

ES/AL!DGB/D MV/AFD VASTG;
DMO/PROJN/PROJN DIP; • 1 —

LCW/PM/SIE MOS EL; 11111 ILCWIPM/SIE MOS EL
CC: II
Onderwerp: Re: MPR ICNIRP

Waar ik schrijf ioniserende straling bedoel ik niet-ioniserende straling...

Met vriendelijke groet,

IV NEN3840

Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie
Bezoek adres 1 AOCS NM j Amersfoortseweo 248 1 3888NS 1 Nieuw Milligen
Gebouw 300 1 Kamer 143
Postadres 1 Postbus 8762 1 4820BB 1 Breda 1 MPC 38B

MDTN
T1
F-
M

Cimjndef.nI
www luchtmacht. ni

Van: K/AOCS NW970 SQN/PVE OND/WC RDR” 3i mindef. ni>
Datum: maandag 26 oktober 2020 om 12:45:27
Aan:’ inindef.nl>,

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” rninclef.nl>,
“_________

_______

tno.nl>, ‘________________ DMO/PROJN/PROJN DIP” @mindef.nl>,
tno.nI>.,’ LCW/PMJSffi MOS BU’

1 •rnindef.nl>,’ LCW/PMISW MOS BL” mindef.nI>
Cc: lnn.n1’,

— 1 •no.llJ>

Onderwerp: Re: MPR ICNIRP

Allen,

In oude KLuMO’s heeft naar mijn weten nooit iets gestaan over normering v.w.b. ioniserende straling. Wel
zijn er, vooral na de millenniumwisseling, onderzoeken uitgevoerd in zowel farfield als nearfield.
Vandaag werk ik thuis maar morgen zal ik de documenten, die mogelijk informatie zouden kunnen
opleveren proberen terug te vinden. Een suppiement t.b.v. Antenne-subgroep t zou beschikbaar
moeten zijn.

Een bron zou tevens bureau bedrijfsveiigheid op AOCS NM kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,



IV NhNit4U

Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie
Bezoek adres 1 AOCS NM 1 Amersfoortseweo 248 1 3888NS j Nieuw Milligen
Gebouw 300 l Kamer 143
Postadres Postbus 8762 1 48208B 1 Breda 1 MPC 38B

MDTN”

Onderwerp: RE: MPR ICNIRP

Allen,

Vraagje: Bestond de ICNIRP-norm 40 jaar geleden al?

Management of expectations: Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat we dergelijke documentatie hebben.

en

Staat er iets in het systeemplan van MPR over normering van straling?

Groet,

Van: B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 11:02
Aan:
DMO/PROJN/PROJN DIP; .CW/PM/SlE MOS BL

Onderwerp: RE: MPR ICNIRP

Hi

Dank voor het aanbod, maar ik ben opzoek naar een bestaand document dat iets zegt over de richtlijnen waaraan de
MPR voldoet. Ik neem even aan dat de MPR bij aanschaf of modificaties ook aan stralingsnormen moest voldoen,
dat moet dan toch ergens terug te vinden zijn?

Als we dat niet voor deze brief kunnen opnemen, dan moeten we het wel in ieder geval weten voor het WGO. Als
we dan bovenstaande niet kunnen terugvinden in systeemdocumentatie, dan zou TNO daar een rol in kunnen

2

Van:
Datum: maandag 26 oktober 2020 om 11:10:50

t________ BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG”
tno.nt>.

Cc:

inindef.nl>

mindef.nI>, t
rKuJi’ut’ROJN DW” (im i ndef.nI>,’

LCWIPMISffi MOS BL”
LCW/PMJSIE MOS BL” mimlef.nI>,

CLSK/AOCS NM1970 SQN/PVE OND/WC RDR” <J.Bekkeina(iimindef.nl>

n1



spelen. Maar het is natuurlijk eigenlijk een gek verhaal als we dat nu pas zouden gaan doorrekenen of uitwerken,
vandaar mijn vraag over bestaande documentatie.

@CLSK met DMO/JIVC of PM: mijn vraag over bestaande fsysteem)documentatie of (meet)rapporten blijft hiermee
wel staan.

Groet,

From: tno.nl>
Sent: maandag 26 oktober 2020 10:44
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; /PROJN/PROJN DII’ @mindef.nl>;

tno.nt>; LCW/PM/SIE MOS BL
minper,...

tno.ni; tno.nl>
Subject: RE: MPR ICNIRP

Ik snap jouw argumentatie, Inderdaad roept de bewering dat het piekvermogen om en nabij een factor 20
hoger is dan van de SMART-L de redenering op: ‘voldoet dat systeem wel aan de norm?’ (Om die reden had ik in
mijn commentaar toegevoegd dat het tijdgemiddelde vermogen circa slechts een factor twee hoger is dan van de
SMART-L.) Ik kan met een alinea schrijven over de MPR en de ICNIRP richtlijnen, maar levering vandaag wordt
uiterst lastig wat mij betreft.

Groet

From: mindefnl mindef.nI>
Sent: Monday, October 26, 2020 10:29 AM
To: tno.nl>; mindcf.nl; @mindef.nl;

tno.nl>; @mindefnl
Cc: tno.rii’; tr_
Subject: RE: MPR ICNIRP

Hi en anderen,

Ik ben een beetje bang dat we hier niet onderuit komen. Als de vraag is ‘hoe verhouden zich de vermogens MPR /
SMART-L’ dan moeten we daar antwoord op geven en als we dan alleen maar zeggen ‘de MPR is veel sterker’ dan

Hoeveel sterker is die MPR dan? Defensie zegt zich 20 keer in haar
brief. Hmm, dat klinkt als veel, is dat wel binnen de richtlijnen (als de MPR al aan 40% richtlijnen komt bij starende
modus)?

ik voorzie dat we dan bovenstaande gesprek/discussie gaan voeren. Dus zou fijn zijn als we ergens op papier hebben
staan dat de MPR aan richtlijnen voldoet. + Staat er misschien iets dergelijks in het MPR Systeemplan?
Wat heeft JIVC hier mogelijk over?

Groet,

From: tno.nI>
Sent: maandag 26 oktober 2020 10:03
To:

3



DMO/PROJ N/PROJN DIP @ mi ndef. nI>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
mindef.nl>; tno.nl>;

LCW/PM/SIE MOS BL mindef.nl>
Cc: tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: MPR ICNIRP

Ik heb geen kennis van een stuk waarin dit wordt beschreven. Mogelijk is in het archief van MinDef echter een
dergelijk stuk te vinden.

Wij zouden dit alsnog kunnen uitrekenen/schatten maar daarvoor moet ik naar TNO alwaar ik golfvormgegevens en
bundelpatroon van het systeem heb (ik werk nu thuis). De vraag is dan ook voor welke afstand en hoogte jullie het
uitgerekend willen hebben. Ook moet aan de bak, onze werkwijze is: ik teken de veidsterkte uit op een
bepaalde locatie, doet het vergelijken met de ICNIRP richtlijnen.

Misschien beter om in de beantwoording niet in te gaan op MPR en ICNIRP?

P5: Zeker wat betreft de tijdgemiddelde richtlijn acht ik het ondenkbaar dat het systeem niet aan de ICNIRP zou
voldoen. Het piekvermogen mag dan wel fors zijn, maar de duty cycle (zendtijd gedeeld door luistertijd) is zeer laag.

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Monday, October 26, 2020 9:49 AM
To: @mindef.nl; mindef.nl; tno.nl>;

@mindef.n1 tno.nl>
Subject: RE: MPR ICNIRP

Hol

Ik zit daar helemaal niet in.

Patrick,

Wat weten we van de straling van de MPR irt de ICNIRP-norm?

Groet,

—
Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 09:46
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: MPR ICNIRP

Hi

In de brief hebben we nu opgenomen dat de MPR voldoet aan de ICNIRP-richtlijnen. Ik heb die aanname gedaan,
maat ik durf dat niet met 1000% zekerheid te stellen. Hebben we daar evt. stukken voor die dat onderschrijven?
Naar mijn weten moet alles nu gewoon aan de richtlijnen voldoen, dus ook de MPR, maar ik heb ‘bewijs’ daarvoor
nooit op schrift gezien. Hebben we dat ergens? Bijv. een onderhoudsrapport dat de MPR voldoet (aan de normen)?

Met vriendelijke groet,

4



Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 { 2511 CB Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M

1

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 risicos verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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. 1f 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 electro nic 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. 1f 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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Doc6lO

,BS/AL/DCO

Van: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DOIC4ISR/SAIR C2
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 12:02
Aan:
Onderwerp: RE: Nieuw Milligen zonder blauw & groen

Dank, ik denk prima zo.

Groet,

Vanr
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 11:51
Aan: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
CC:
Onderwerp: Nieuw Milligen zonder blauw & groen

De verschillen zijn lastig te zien en minder geprononceerd dan wanneer wij PERSEUS gebruiken.

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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-maiI, 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.



Doc612

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 12:04
Aan: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: Fiches Gilze-Rijen en ALARA
Bijlagen: FORMAT FICHE Q&As.docx

From: , EMSO, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Sent: maandag 26 oktober 2020 16:55
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Cc: , EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Subject: Fiches Gilze-Rijen en ALARA

Hoi

Hoe loopt het proces rond de fiches radar op Gilze-Rijen en ALARA? Verwacht je dat wij een opzet
maken? Is die voor de Stas of gaat er nog iets richting de kamer van die inhoud? Heb je het format
voor me?
Wat is de deadline?

Weet dat over het aanpassen van de output power van de radar (ALARA) operationeel nog veel moet
worden bekeken, daar ontbreekt nu een precïeze technische en operationele analyse voor. Dat gaan
we niet snel fixen, Art. 11

Groet,



Doc613

BS/AUDCO

Van:
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 15:51
Aan: BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG
Onderwerp: RE: WGO d.d. 23 november Herwijnen

Hoi

Prima, ik ben er bij!

De vorige keer zaten we in de vergaderruimte naast het kantoor van Dat vond ik eigenlijk niet
kunnen in deze covid-tijd. Ik adviseer om de facilitaire dienst een oplossing te laten verzinnen voor
een ruimte die (ruim) passend is voor het aantal mensen met goede mogelijkheden om het debat te
volgen (internet stream) en goede wifi.

Groet,

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 14:48
Aan: EMSD, B5/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr; t ; (

_______

AL/DGB/DMV/PROJAFD; ., DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH; 1;
— BS/AL/DJZ/Cl BST; CZSK/Ml/MT/SWS/ENGIN; DMO/PROJN/PROJN DIP;

/AL/DJZ/Cluster CR; AL/DCO;
BS/AL/DGB/DV/D VEILIGH; ; 1;

CC: MA, BS/AL/DGB/DMV; , BS/AL/DGBJDSK/VRZML.APN
Onderwerp: WGO d.d. 23 november Herwijnen

Goedemiddag allen,

Velen van jullie zullen het inmiddels al weten of hebben gehoord dat het wetgevingsoverleg (WGO,
debat in de Tweede Kamer) van 23 oktober ji. is verplaatst naar 23 november a.s. van 16:30-
22:30. Het dossier Herwijnen staat op de agenda en de verwachting is dat het dossier mcl alle recente
ontwikkelingen sinds het debat in juni hier (mogelijk) ter sprake komen. Om deze reden wil ik graag
een beroep doen op jullie agenda’s.

Voor een aantal zou ik gedurende het debat willen vragen telefonisch snel bereikbaar te zijn indien er
vragen m.b.t. jouw expertise door Kamerleden worden gesteld (ondersteuning), voor anderen wil ik
vragen het tijdsbestek van het volledige debat te reserveren in de agenda en rekening te houden met
fysieke samenkomst op locatie om zo de beantwoording van Kamervragen te verzorgen (kernteam).
Hiermee creëren we bij wijze van een kernteam met daarbij additionele expertise voor specifieke
vraagstukken.
Hierin zal ik een coordinerende rol spelen richting de Tweede Kamer om te zorgen dat we de juiste
antwoorden geven bij de juiste vragen. En ik heb jullie nodig om deze inhoudelijk samen met mij te
verzorgen. Uiteraard zal een (groot) deel van de voorbereidîng ook liggen in de fiches die we reeds
hebben opgesteld of de gesprekken die we hebben gevoerd. In de komende weken zullen we de fiches
nog aanscherpen en vervolmaken.

Het (minimale) kernteam zie ik in deze als volgt:
- CDS/CLSK:
- DM0:
- RVB: en
- TNO: en
- Expertise straling en radars Defensie:
- DGB: en
- EZK:

[Paginanummer]



- D]Z:

In de periferie zie ik de ondersteuning als volgt:
- CDS:
- Expertise straling en radars Defensie:
- DJZ:
- DCO:
- GGD:
- RIVM:
- EZK:
- DGBDV:

Hoe en waar het kernteam fysiek/digitaal ingericht zal worden, zal nader volgen. Dit zal mede
afhankelijk zijn van de covid-maatregelen en mogelijkheden op het ministerie of bij de Tweede Kamer
om samen te komen. De voorkeur heeft wel om als kernteam gedurende het debat fysiek bij elkaar te
zijn vanwege de benodigde snelheid in afstemming.

Helaas heb ik geen inzicht in welk tijdsbestek tussen 16:30-22:30 Herwijnen ter sprake zal komen.
Hier hebben we ook geen invloed op. Om deze reden wil ik het volledige tijdsblok reserveren in jullie
agenda’s.

Voor hen die het AD van 11 juni hebben meegemaakt, dit zal vergelijkbaar zijn maar dan met nog
meer verschillende (sub)thema’s binnen het dossier. Voor hen die enkel de technische briefing/ronde
tafel hebben meegemaakt, het WGO zal er anders uit zien en er zal meer van ons als
‘ambtenarenkamer’ worden gevraagd.

Indien je niet beschikbaar bent of kunt zijn tijdens het WGO, dan hoor ik graag wie er namens jou in
de coulissen van het debat kan ondersteunen. Mocht je in het kernteam zijn ingedeeld en bezwaar
hebben tegen samenkomst ookal maken dë dan geldende regels dit wel mogelijk, het staat vrij een
mondkapje mee te nemen en we kunnen altijd overleggen hoe we het anders vormgeven.

Meer praktische info zal tzt volgen.

Mocht je andere vragen/opmerkingen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.nl

[Paginanummer]



doc6l7

BS/AL/DCO

Van: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 14:11
Aan:

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;
DMO/PROJN/PROJN DIP;

LCW/PM/SIE MOS BL; LCWIPM/SlE MOS BL
cc:
Onderwerp: RE: MPR ICNIRP

Allen,

Na speurwerk heb ik een aantal documenten (onderzoeken e.d) teruggevonden.
Als antwoord op de vraag: “Bestond de ICNIRP-norm 40 jaar geleden al?”, vermoedelijk niet maat een
later (mei 2000) document: Rapport FEL-OO-A 121 zegt hierover het hierna volgende:

“Resultaten en conclusies
Uit de gemeten waarden van de elektrische veidsterkte (uitgevoerd op een hoogte van 1,5 m boven het maaiveld) en de
berekende waarden (op hoogten van 1,5 m en 10 m boven het maaiveld) volgt dat voor afstanden behorende bij lokaties
buiten het hek van het terrein van Radar Post Noord de etektnsche velt/sterkte in alle gevallen ligt onder de
blootstellingstimieten van de STANAG 2345 en de ICN1RP-richtljnen.”.

Met vriendelijke groet,

IV NEN3840

Air Operations Control Station fAOCS) Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensïe
Bezoek adres t AOCS NM 1 Amersfoortseweg 248 1 3888NS 1 Nieuw Milligen
Gebouw 300 1 Kamer 143
Postadres 1 Postbus 8762 1 482088 t Breda MPC 388

M DTN

——
——

mindet.nl
www. luchtmacht.nl

Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 11:11
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; DMO/PROJN/PROJN DIP;

LcW/PM/SIE MOS BL; LCW/PM/SIE
MOS BL; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR
CC:
Onderwerp: RE: MPR ICNIRP

Allen,

Vraagje: Bestond de ICNIRP-norm 40 jaar geleden al?

Management of expectations: Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat we dergelijke documentatie
hebben.

Mol en Bekkema,



Doc 619

BS/AL/DCO

Van: CLSK/PLV C-LSKJDO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 12:42
Aan:
Onderwerp: RE: Herwjnen hoogbouw

Dank,

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 12:14
Aan: , CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: Herwijnen ‘hoogbouw’

Ik heb terugkoppeling gehad van Thales: dit gaat goed daar de starende pencilbeam in de starende modus naar
boven is getild. Het gebouw wordt belicht door de flank van de hoofdius. Er zijn dus voor locatie Herwijnen geen
limiteringen ten aanzien van het toepassen van de starende modus.

Groet,

This message may contain information that is not intended for you. It 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 ability tot the content of this e-maiI, for the manner in which you use
ii and lor dam age of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.



Doc 624

BS/AL/DCO

Van: @mitbe>.
Verzonden: maandag 2 november 2020 10:04
Aan: J EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: FW: Vragen van NLD MCD over gevechtsleidingsradars

Zoals gevraagd

From:
Sent: zondag 1 november 2020 21:04
To: @mindef.nl’
Cc: @mindef.nl
Subject: RE: Vragen van NLD MCD over gevechtsleidingsradars

Geachte

Ik heb enkele kleine voorstellen tot aanpassing aangebracht in uw mail hieronder (veeleer om helemaal correct te zijn).
Contacteer me gerust, mocht U nog bijkomende vragen hebben.

Mvg,

From cmindetnl @mindef.nl>
Sent: donderdag 29 oktober 2020 20:42
To: @miLbe>
Cc: @mindef.nl: 3@mindef.nl
Subject: Vragen van NLD MOD over gevechtsleidingsradars

Beste nogmaals dank voor het goede gesprek dat we deze week hadden

Wij gaan in onze Kamerbrief vermelden dat België:

- Op dit moment een 3D “Marconi 5723” langeafstandsradar op korte afstand van het dorp Semmerzake heeft staan
voor de bewaking van het Belgische luchtruim en voor luchtverkeersleidingstaken.
- Naast deze Marconi langeafstandsradar, die moderner is dan de Nederlandse MPR, beschikt over een twee LARCE
radars die gebruikt worden voor aanvullende dekking op lage hoogte in de Ardennen en boven Brussel.

De twee LARCE-radars uitbreidt tot een netwerk van enkele radars.
- Dat de LARCE-radars geen space surveillance capaciteit of raketverdedigingscapaciteit hebben.
- Geen plannen heeft de Marconi radar te vervangen door een andere langeafstandsradar op dezelfde plaats en hij
mogelijk op termijn wordt uitgeschakeld.



- De regelgeving rond stralingsbelasting per gewest fedcraal bnd regelt, waarbij het Brusselse gewest de meest
stringente normering hanteert.

Ik hoor graag of er in deze zaken gevoeligheden zitten waarbij België er moeite mee zou hebben als wij die in een
openbare Kamerbrief zouden schrijven.

Vriendelijke groet

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 2511 CB Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag The Netherlands

M
i ndef.n 1

www.defensie.nl

Officier Toegevoegd

@mindef.nl
M:

Secretariaat:

@mindef.nl

(op woensdag flex)

Dit berïcht 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. 1f 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.

Your E—maIl has been scanned against Potential Virus and Spyware/Grayware
dangers by the MOD 3E SECURITY SYSTEMS.

2



This e—mail and any attachments may contain sensitive and
privileged information. 1f you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately by return e—mail,
delete this e—maii and destroy any copies.
Any dissemination or use of this information by a person other
than the intended recipient is unauthorized and may lie illegal.
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Doc 628

BS/AL/DCO

Van: @tno.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 10:05
Aan EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR

C2
Onderwerp: RE: Gilze-Rijen

Dank voor je bericht! Het lijkt mij zinvol om de berekening nog een keer uit te voeren inclusief deze voorgenomen
windparken. Heb jij de coordinaten/afmetingen van deze turbines?

Groet!

P5: TNO heeft de locatie niet ‘voorgesteld’.

From:
Sent: Tuesday, November 3, 2020 9:44 AM
To: ) @mindef.nl
Subject: RE: Gilze-Rijen

Beste en

Nog even ter informatie een overzicht van de bestaande en geplande windturbine behorende bij het bouwplan
Windenergie A16 rond de door jullie voorgestelde locatie op GilzeRijen.



Groeten,

From: ) @tno.nl>
Sent: maandag 2 november 2020 16:44
To @tno.nl>
Subject: FW: Gilze-Rijen

ter info,

Met name de turbines langs de A16 en verder in België zijn niet zo gunstig voor deze radar. Verder staan er op circa
6 km een groot aantal kleinere windturbines op het industrieterrein van Tilburg.

2



From
Sent: Monday, November 2, 2020 4:24 PM
To: @mindef.nl’ @mindef.nl>
Subject: Gilze-Rijen

Zoals aangekondigd heb ik Gilze-Rijen nog een keer ‘bekeken’ met een ander en nieuwer hoogtebestand (Ge0TIFF,
op basis van Algemeen Hoogtebestand Nederland, AHN). Bijgaand treft je aan de diagrammen. De verschillen zijn
niet bijster groot, met name de invloed van hoogbouw Tilburg komt heviger door met het nieuwere hoogtebestand.
SRTM heeft betrekking op hoogtedata die verzameld zijn met de space shuttle.

Vriendelijke groet,

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 638

BS/AL/DCO

Van: rjksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 12 november 2020 07:52
Aan: /PROJN/PROJN DIP; EMSD, BS/ALJDS/Dir.

Plan./AfdLuOptr;
MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD 1NTEGR/SCIP

CC: BSfAL/DGB/DMV/AFD VASIG
Onderwerp: RE: CLSK DM0 reactie TNO memo ALARA

Ik ben hier mee akkoord.
Ik wil nog wel opgemerkt hebben dat als de Stas ook de voorontwerp fase opnieuw wil doen daar nog 3-4 maanden bij
komt.

Groet,

Van: mindef.nl
Verzonden: maandag 2 november 2020 12:09
Aan: mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl
CC: mindef.nl;
Onderwerp: RE: CLSK DM0 reactie TNO memo ALARA

Hallo,

Ik heb de fiche van DM0 perspectief aangevuld en alleen gekeken naar de enige reële optie.

wil jij vanuit RVB dit nog aanvullen?

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

Wij zijn DM0

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPCS5A Utrecht

MDTN -4

M__________
E mindef.nl



Doc 649

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
maandag 16 november 2020 19:06

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Re: Bundel WGO-M

Van:, , EMSD, BS/ALIDS/Dfr. Plan./AfdLuOptr”
Datum: maandag 16 november 2020 om 17:12:57

EMSD, CLSKIPLV C-LSKJDO/C4ISRJ$AW C2”Aan:
Onderverp: RE: Bundel WGO-M

2 keer;-)

(mindef.n1>

(mindef.n1>

Van: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/D0/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: maandag 16 november 2020 16:12
Aan , EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: FW: Bundel WGO-M

t. i.

Van , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: maandag 16 november 2020 16:11
Aan BS/AL/DGBJDMV/PROJAFD

_________

CC: CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SIPC <

_________

INTEGR @mindef.nl>;
< imïndef.nl>;

__________

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr

__________

Onderwerp: Bundel WGO-M

Ho

Ik zag dat fiche nr. 25 (windmolenparken) in de bundel WGO-M niet is aangepast volgens mijn voorstel. Daar heb ik
geen probleem mee. Weet wel dat de zinsnede omtrent het wel of niet halen van norm (radarverstoring) nu niet
kloppen. Als de verstoring binnen de norm (van het Barro / rarro) blijft, is het geen probleem. Als de verstoring
bovennormatief is, dan heeft Defensie Juridische grondslag om een windpark tegen te houden. In het fiche wordt nu
gesproken ver “positief scoren” en “de norm niet halen”. Dat klopt dus niet. Het antwoord op Q-5 klopt ook niet
helemaal. Zie de bijlage voor mijn input. Wellicht wil je die nog gebruiken.

Voorts staat er in Q-5 van fiche nr. 29 (Herwijnen - Operationele onderbouwing, urgentie en relatie met buitenlandse
radars) nog een oude opleveringsdatum van de SMART-L in Wier. Dat moet zijn eind 2020 ipv oktober 2020.

In fiche nr. 33 (Herwijnen - Radars in België: situatieschets) staat nog een typo: Tweede punt bij “Situatie radars Belgie
nader toegelicht” staat Deze radars hebben geen radars geen...”.

Succes met de verdere voorbereidingen!

@mindef.nl>
@mindef.nI>; EMSD, CLSK/PLV C-LSK/AFD

MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP
EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR < @mindef.nb;

(mindef.nl>



Groet,
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DGB/DMV/PROJAFD
Verzonden: maandag 16 november 2020 17:12
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
CC: CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGRISIPC; EMSD, CLSK/PLV C

LSK/AFD INTEGR; , MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP;
EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR; EMSD,

BSIALIDS/Dir. Plan.fAfdLuOptr
Onderwerp: RE: Bundel WGO-M

Dan is er iets niet goed gegaan in de versies1
Ik kijk er graag morgen naar, nu druk met laatste punten op de i voor de kamerbrief/antwoorden
herwijnen
Groet,

From: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Sent mnd 1 nnvmhr 7020 16:11
To - DGB/DMV/PROJAFD
Cc: 1 CLSK/PLV C-LSKIAFD INTEGR/SIPC; EMSD, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR;

MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Subject: Bundel WGO-M

Hoi

Ik zag dat fiche nr. 25 (windmolenparken) in de bundel WGO-M niet is aangepast volgens mijn voorstel.
Daar heb ik geen probleem mee. Weet wel dat de zinsnede omtrent het wel of niet halen van norm
(radar-verstoring) nu niet kloppen. Als de verstoring binnen de norm (van het Barro / rarro) blijft, is het
geen probleem. Als de verstoring bovennormatief is, dan heeft Defensie juridische grondslag om een
windpark tegen te houden. In het fiche wordt nu gesproken ver “positief scoren” en “de norm niet halen”.
Dat klopt dus niet. Het antwoord op Q-5 klopt ook niet helemaal. Zie de bijlage voor mijn input. Wellicht
wil je die nog gebruiken.

Voorts staat er in Q-5 van fiche nr. 29 (Herwijnen - Operationele onderbouwing, urgentie en relatie met
buitenlandse radars) nog een oude opleveringsdatum van de SMART-L in Wier. Dat moet zijn eind 2020
ipv oktober 2020.

In fiche nr. 33 (Herwijnen - Radars in België: situatieschets) staat nog een typo: Tweede punt bij
“Situatie radars Belgie nader toegelicht” staat Deze radars hebben geen radars geen....”.

Succes met de verdere voorbereidingen!

Groet,



Dco651

BS/AUDCO

Van: BS/AUDGB/DMV/PROJAFD
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:27
Aan: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: WGO-M bundel: losse tiches
Bijlagen: 2. Fiche 2. Alternatieve locaties SMART-L voor RCR-procedure vi .1 input AdG ÷ 8H v2 -

KB - MVF.docx

Ik stuur ze in aparte mailjes
Fiche 2 ook voor de zekerheid, hierbij

From: , EM5D, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Sent: dinsdag 17 november 2020 14:18
To: , BS/AL/DGB/DMV/PRO]AFD
Subject: WGO-M bundel: losse fiches

Hoi

Kun je mij ajb jouw versies van de volgende fiches sturen, zodat ik die na kan lopen irt windpark
Blauw en andere zaken:

25: Fiche: Herwijnen - Urgentie windmolenparken
31: Fiche: Herwijnen - Situotic Nicuw Milligcn cn SMART-L op SOM in Gilze Rijen (voorstel nieuwe titel)
33: Fiche: Herwijnen - Radars in België: situatieschets

Groet,

[Pagnanummer]
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 74:11
Aan: Ing., CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM
Onderwerp: FW: NOTAM / No-fly-zone

Hoi

Ref eerdere mails:

Wat zouden de implicaties (luchtruimgebruik) zijn van het invoeren van een prohibited of danger area van
1NM — 4500 ft rond de SMART-L in Wier en later in Herwijnen?
En kunnen we, hangende de procedure, een NOTAM instellen voor Wier?

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 13:15
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
CC: /PROJN DIP; ; AR, Ing., CZSK/MI/MT/SWS/ENGIN;
Kuipers, TP, Ing., DOSCQ/DGO/CEAG/EC/SH
Onderwerp: RE: NOTAM / No-fly-zone

Hoi

Goed verlof gehad?

Ik ben het proces aan het uitpluizen hoe we een bubbie rond de SMART-L krijgen. Het zal m.i. een
permanent gebied (danger of prohibited area) worden van 1NM radius — 4500 ft hoogte om een afstand
van 1200 meter te garanderen. Een NOTAM voor het geval we de stare modus gebruiken is praktisch niet
uitvoerbaar (vergt te veel planning). Hangende de procedure zal ik laten bezien of er al een NOTAM kan
worden uitgevaardigd voor Wier en later voor Herwijnen. Ik laat weten hoe het loopt.

Groet,

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 13:04
Aan: mindef.nl>
CC: Morren, P, Drs., DMO/PRO]N/PROJN DIP mindef.nl>;

tno.nl>; AR, Ing., CZSK/Ml/MT/SWS/ENGINmindef.nb;
DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl>
Onderwerp: RE: NOTAM / No-fly-zone

Hi

Zie onderstaande mailtrein naar aanleiding van de consultatie op het Besluit EMV welke de ICNIRP
richtlijnen moet verankeren. In het concept Besluit EMV is opgenomen hoe de blootstellingslimieten



gemonitord en gehandhaafd moeten worden. Hier zitten nog wat haken en ogen aan voor Defensie. Deze
eerste reactie is reeds aan EZK gegeven en EZK heeft toegezegd dat onze punten gedurende de
consultatie in het definitieve besluit worden opgenomen. Daarover zal op korte termijn gesprek
plaatsvinden tussen EZK, DEF en het Agentschap Telecom. Hier is nog geen datum voor bekend.

Echter, het gesprek ontwikkelde zich naar een NOTAM/no-fly zone en naar mijn weten wat jij voor mijn
verlof bezig met het onderzoeken van mogelijke vliegbeperkingen boven een radar. Is onderstaande
informatie welke daarop aansluit of raakvlakken heeft?

Groet,

From: tno.nl> On Behalf Of Product-DenV-CARPET
Sent: dinsdag 24 november 2020 12:48
To: tno.nl>; Visser, /Ml/MT/SWS/ENGIN

mindef.nl>; /DGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl>
Cc: BS/ALJDGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl>; /PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>
Subject: NOTAM / No-fly-zone

Het uit doen gaan van een NOTAM voor het geval dat SMART-L de starende modus gaat gebruiken lijkt mij een
geeigende procedure. Een permanente no-fly-zone is wellicht teveel van het goede.

Vriendelijke groet,

From: tr._
Sent: Monday, November 23, 2020 5:19 PM

mindef.nl: i cmindef.nl; tno.nI>
Cc: mindef.nI
Subject: RE: Nïeuwe consultatie beschikbaar

Beste

Dank voor je toelichting. NOTAM kwam van mij (als suggestie) zonder precies te weten wat het wel en niet inhoud.

Het punt van discussie (tussen en mij) was dat als de SMART-L in starende modus komt en voor langere tijd een
locatie in de lucht belicht. Als daar binnen de veilige afstand nu net een ballon zit en niet snel beweegt, dan zou er
mogelijk een onwenselijke situatie mbt RADHAZ kunnen ontstaan.

Misschien een academisch “probleem” maar wel om over na te denken.

Tot slot. Dit is ook een geval dat gezien kan worden als “komt zo weinig voor, die zien we niet als iets waartegen
maatregelen ingesteld moeten worden”.

Grt
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T +31 Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E From:

for ii. mindef.nl

This massage may contain information that is not intonded for you. II you are not the addressee er It this message was mtndefr>
sent to you by mistako, you are requested to inform the sender and delete the massage. TNO accepts no liability for the Sent: maandag 23
content of this e-mail, forthe manner In which you usa II and tot damage of any kind resulting from the risks inherent to november 2020 16:51
the electronic fransmission of messages.

To•
riiiriui.fll tno.nl> tno.nl>

Cc: mindef.nl
Subject: RE: Nieuwe consultatie beschikbaar

Beste collega’s,

Als hobbyvlieger weet ik een beetje van NOTAMS. Er zijn geen NOTAMS boven radarstations. Een NOTAM
is een bericht, meestal tijdelijk van aard, met informatie voor luchtvarenden. Gebieden waar niet
gevlogen mag worden, schietterreinen, kerncentrales, koninklijk paleis ed. worden als Danger ,Restricted
of Prohibited gebieden aangemerkt.
Een radarstatïon als gevaarlijk gebied voor luchtvarenden aan te geven gaat erg ver. Ten eerste zijn de
veilige afstanden niet erg groot (100-meters) en ten tweede is de antennebundel van dergelijke radars
niet zodanig van vorm dat er boven de radar veel antennewinst is.
Ten derde de blootstellingstijd, om boven de limiet te komen zou je gedurende langere tijd in de
(ronddraaiende) radarbundel moeten verblïjven, met een vliegtuig is dat lastig, dat kan alleen met een
helikopter of een luchtballon.
Er is geen precedent voor een dergelijke maatregel, bijvoorbeeld bij THALES wordt iets dergelijks ook niet
gebruikt. Voor het opereren met helikopters aan boord van schepen gebruiken we wel speciale procedures
irt zenders, maar die zijn gericht op EMI en niet zozeer op RADHAZ.

Kortom het risico op blootstelling boven de limiet is volgens mij erg klein.

Groeten

Van: /OGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl>
Verzonden: maandag 23 november 2020 12:26
Aan: tno.nl: tno.nl’ tno.nl>
CC: AR, Ing., CZSK/MI/MT/SWS/ENGIN mindef,nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

mindef.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe consultatie beschikbaar

Beste en

Onderstaande consultatie ronde is gestart. Ik maak me een beetje zorgen omtrent de
mogelijkheden die deze wet biedt om de plaatsing van de radar te Herwijnen te voorkomen.
Net besproken, een NOTAM-gebied rondom de radar zou soelaas kunnen bieden. Misschien is
dit standaard bij radars, geen idee.

Gr
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Van: “Inte rnetconsultatie” <noreply@internetconsultatie.nl>
Datum: zaterdag 21 november 2020 om 04:1 8:05

Wijziging van het Frequentiebesluït2Ol3 ivm het vaststellen van landelijke regels ter
bescherming van de volksgezondheid tegen elektromagnetische velden als gevolg van
het gebruik van frequentieruimte.
Met het vaststellen van landelijke regels is beoogd de verdere uitrol van mobiele netwerken zo
goed mogelijk te faciliteren binnen duidelijke kaders voor volksgezondheid, leefmilieu en
veiligheid. Dit zorgt voor zekerheid bij burgers dat de elektromagnetische velden binnen de
limieten blijven, ook als er meerdere antennes zijn of komen in hun directe omgeving. De
Gezondheidsraad heeft in zijn advies aanbevolen de nieuwste ICNIRP-richtlijnen te gebruiken
als basis voor het blootstellingsbeleid.

Ooen consultatie

Indien deze link niet werkt, kopieer dan onderstaande un en plak deze in de adresbalk van uw
browser: https//wwwJnternetconsultatie.nllemvbesluit

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Disclalmer

U heeft deze e-mail ontvangen omdat u zich geabonneerd heeft op berichten over nieuwe consultaties op:
httpsllwww.internetconsultatie .nl.
Kijk hier om uw abonnement op nieuwe consultatie aan te passen
Klik hier om uw abonnement op nieuwe consultatie te stoppen

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. 1f 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 eiectronic transmission of messages.

Nieuwe consultatie beschikbaar
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BS/AL/DCO

Van: DMO/PROJN/DIP PROJN
Verzonden: donderdag 24 september 2020 12:29
Aan: BS/AL/HDB; EMSD, CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
CC: DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: RE: Fiches tbv WGO d.d. 26 oktober
Bijlagen: Comments MoM MPR DMO-THALES 201 30620.docx

Hof en

Ook gedeeld het feit dat de hoogte van de radar gelijk is gekozen aan de “oude” MPR.
Eea is in eerste overleg met Thales naar voren gekomen. Zfe bijlage blz 6 para 9

fr1VG

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: donderdag 24 september 2020 10:26
Aan:
CC: DMO/PROJN/DIP PROJN
Onderwerp: FW: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hf

Eerder heb fk jou gevraagd mee te schrijven in bijgevoegd ffche over de overweging
locatie/alternatieven dan Herwijnen VOOR de RCR tussen periode 2009 -2015 tot aanschaf perceel in
Herwijnen. Met heb ik nog een beetje heen en weer gesproken over de A en B brief en wat daar
in staat. Je gaf aan dat je er eind deze week op terug zou komen, dus ik stuur je bij deze nog even
onderstaande gesprek door zodat we daar iets mee kunnen nog. Mogelijk heb je dat al, maar dan heb
je deze extra info.

From: DMO/PROJN/DIP PROJN < @mindef.nl>
Sent: woensdag 23 september 2020 09:34
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hof

Ik dacht het je ook kan aantonen dat we zelfs naar andere alternatieven, zoals passieve sensoren
hebben gekeken. Maw we hebben wel degelijk alternatieve oplossingsrichtingen mee beschouwd!

Bedenk ook dat het aansluiten ( 2 extra zelfde radars) op de aankoop van vier marine S1ART-L radars
geleid tot standaardisatie van materieel tussen CLSK en CZSK = lagere onderhoudskosten,

economy of scale, operationeel gebruik je dezelfde capaciteit, denk aan BMD. etc. En het blijkt dat je
met twee radars dan voldoet aan de gestelde eisen (oa radardekking!); maw waarom dan meer?

Maw de opmerking van dat er nooit serieus is gekeken naar andere oplossingen vind ik erg kort
door de bocht en is niet waar!

MVG



Van: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 23 september 2020 08:26
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN < @mindef.nl>
CC: ., DMO/PROJN/PRO]N DIP < @mindef.nl>
Onderwerp: Re: Fiches tbv WGO d.d. 26 oktober

Hi

Dank voor het toesturen van het volledige document. llc was vooral ook op zoek naar info over waarom 2
radars en niet 5 zoals in België. Dit kon ik niet terug vinden in de tekst die je hieronder gekopieerd had,
maar wel in paragraaf 5.5.2.3. waar nader ingegaan wordt op motie Vermeij m.b.t. radardeldcing.

Of lees ik de onderstaande tekst dan mogelijk verkeerd?

Groet,

From: ‘ DMO/PROJNIDW PROJN’ < (mindef.n1>
Date: Tuesday, 22 September 2020 at 17:58:05
To: BS/AL/HDB” < mindef.nl>
Cc: DMO/PROJNIPROJN DW” (mindef.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hol

Zie dan ook in detail het B-document:
De brief is een relatief eenvoudig uitreksel. Dit hoofdstuk gaat specifiek in op alternatieve realisatie
opties’!
De rest is ook leesbaar in B-document. (gevoegd)
MVG

4.3.3. Alternatieve realisatieopties
4.3.3.1. Ref. A paragraaf 6.2 stelt dat eventuele realisatieopties, anders dan twee actieve
radarsensoren, in de B/C fase moeten worden onderzocht en mogelijk kunnen leiden tot een andere
kwantitatieve invulling van de behoefte. Daarbij wordt de mogelijkheid voor invulling van de behoefte
door middel van passieve sensoren genoemd. Deze mogelijkheid wordt hieronder nader uitgewerkt.
Andere mogelijke alternatieven zoals permanente luchtruimbewaking boven Nederland door middel
van een eigen AEW capaciteit (AWACS) of radarapparatuur onder een Zeppelin, worden gezien het
beschikbare budget, niet als reëel beschouwd. Daarnaast kijken deze systemen vanaf hun
“vlieghoogte” neerwaarts en kunnen daardoor niet voldoen aan de maximale hoogte-eis van de
luchtruimbewaking boven Nederland. Dit soort systemen worden daarom in deze Voorstudie buiten
beschouwing gelaten. Ook mogelijke nieuwe experimentele toepassingen zoals “RAEBELL” (Randstad
Effectieve Bewaking Lage Luchtruim) worden met name vanwege het niet-MOTS aspect buiten
beschouwing gelaten.

4.3.3.2. De behoefte (Ref. A) geeft aan, dat bij invulling door middel van alternatieve
realisatieopties mogelijk de kwantitatieve behoefte kan veranderen. Een eventuele aanpassing van de
kwalitatieve behoefte daarbij wordt niet genoemd. Het uitgangspunt is daarom dat de functionele en
kwalitatieve behoeften aan luchtruimwaarneming ook bij andere realisatieopties overeind blijven
staan. TNO heeft in 2010 een onderzoek gedaan naar “Passive Radar, Advantages and Threats” (Ref.
1). De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in deze analyse. Beschikbare passieve radarsystemen
zijn grofweg op te delen in twee soorten: de “Passive Coherent Locator” (PCL) (ook wel aangeduid met
Passive Covert Radar, (PCR)) en de “Passive Electronic Support Measures (ESM) Tracker” (PET).

4.3.3.3. PCL systemen maken gebruik van zogenaamde “illuminators of opportunity” oftewel
“gelegenheidszenders”. Dit zijn meestal EM radiozenders of (digitale) W/Radio zenders die in de buurt
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van, én in “line of sight” staan met de passieve radarontvanger. Het voordeel van dit systeem is dat
het voor de waarneming van doelen gebruik maakt van reflecties van andere niet-gerelateerde
zenders en zelf dus niet straalt en daarmee ook niet (elektronisch) “zichtbaar” is. Het belangrijkste
nadeel van dit systeem is dat de kwaliteit van de waarneming afhankelijk is van de aard van het
zendsignaal dat door de gelegenheidszenders wordt uitgezonden en dat de kwaliteit van de
waarneming dus niet controleerbaar is. De prestaties van een dergelijk systeem zijn niet te vergelijken
met de prestaties van moderne actieve radars. Daarmee is dus geen uitspraak te doen in hoeverre
deze passieve systemen zouden voldoen aan de functionele en kwalitatieve behoefte in Ref. A.
Daarenboven is het grootste nadeel van een PCL systeem dat de informatie slechts 2-dimensionaal is.
Het systeem kan dus geen eigen hoogte meten zonder hulp van andere systemen of de medewerking
van het doel zelf. Daarmee voldoet het systeem dus niet aan de basis functionele eis van 3D
waarneming en wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten.

4.3.3.4. PET systemen maken gebruik van ontvangers die waarnemingen verrichten op basis van
het door het doel uitgezonden energie. Ook dit systeem zendt dus ook niet zelf en is daardoor
(elektronisch) “onzichtbaar”. De waarnemingen van dit systeem kunnen met voldoende ontvangers
wel driedimensionaal zijn. Als grootste nadeel moet worden genoemd, dat het systeem slechts werkt
indien het doël zelf energie uitstraalt en dat het doel zelf moet meewerken aan zijn waarneming door
het systeem. Daarmee voldoet dit systeem niet aan één van de functionele basis eisen van “non-
coöperatieve” waarneming. Tot slot zij opgemerkt dat voor beide passieve systemen (PCL en PET) de
huidige operationele toepassing zich slechts beperkt tot een aanvulling op actieve systemen. Passieve
systemen worden (nog) niet toegepast als vervangend alternatief voor actieve
Luchtverded ig i ngsensoren.

4.3.3.5. Alle huidige bestaande passieve radarsystemen voldoen op één of meerdere punten niet
aan functionele basiseisen die in de behoefte aan de vervangende capaciteit zijn gesteld en vormen
daardoor geen valide alternatief voor realisatie. Passieve systemen zullen daarom verder niet in
beschouwing worden genomen voor deze behoefte.

Voor eventuele realistische alternatieve realisatieopties, komen alleen de “passieve” sensoren in
aanmerking. De verschillende typen op de markt beschikbare passieve systemen voldoen echter niet
aan de basiseisen die aan de capaciteit zijn gesteld. Daarmee vervalt ook deze alternatieve
realisatieoptie en kan worden geconcludeerd dat twee (actieve) sensoren van het type “Lange afstand
Lucht—verde—idigings-radar” de enige mogelijke realisatieoptie voor de behoefte is.

4.4. Conclusies en aanbevelingen
4.4.1. Conclusies
4.4.1.1. Actieve sensoren van het type “Lange afstand Luchtverdedigingsradar” zijn de enige
mogelijke realisatieopties die voor invulling van de kernbehoefte binnen de gestelde Projectdimensies
in aanmerking komen. Er zijn naar verwachting voldoende MOTS producten op de markt verkrijgbaar
die aan de meeste basiseisen van de kernbehoefte kunnen voldoen. Er zijn echter ook een aantal eisen
in de behoeftestelling voor de kernbehoefte die niet zonder meet realiseerbaar zijn binnen de gestelde
Projectdimensies; De harde eis dat de kwalitatieve operationele en technische eigenschappen van de
nieuwe capaciteit moeten voldoen aan Ref. D (de zgn. “ACCS Criteria & Standards”) blijkt niet
realistisch. Uit praktisch realiseerbaar oogpunt zou het beter zijn om Ref. D te zien als technische
richtlijn waarvan ook om goede redenen kan worden afgeweken. Ook de eis voor de beschikbaarheid
van de capaciteit moet nader worden geëvalueerd en zal moeten worden bijgesteld naar een waarde
die op de markt gangbaar is voor dergelijke systemen. Daarnaast is de in de behoefte gestelde eis
voor het detectiebereik van de radar binnen de huidige projecttoleranties niet haalbaar. Aan deze eis
kan alleen worden voldaan door producten waarvan wordt verwacht dat de kosten het huidige
projectbudget ruimschoots zullen overschrijden. De behoeftesteller zal deze eis moeten heroverwegen
waarbij de opties bestaan uit het vasthouden aan de huidige eis en het significant ophogen van het
Projectbudget ofwel het gemotiveerd verlagen van de eis voor het detectiebereik waarbij de mogelijke
consequenties hiervan voor andere eisen moeten worden onderzocht. Ten aanzien van standaardisatie
zal een eis voor interfaces conform de AWCIES en ASTERIX standaarden voldoende zijn. Er bestaat
geen specifieke voorkeur voor de frequentieband (L of S) waarin de nieuwe capaciteit moet opereren.
Wellicht genieten S-Band radars vanwege technische eigenschapen de voorkeur. Dit aspect zal in de
Studiefase nader worden onderzocht. De mogelijkheden en consequenties van de eis voor een ROBIN
koppeling zijn momenteel nog onzeker. Voor deze eis zal naar het zich laat aanzien een ontwikkeling
van beperkte financiële omvang noodzakelijk zijn. Voorts zal er bij het amoveren van de oude
infrastructuur rekening moeten worden gehouden met asbestsanering. Bij een locatiewijziging voor
één of beide sensoren zal tevens rekening moeten worden gehouden met locatiebeveiligingsaspecten.
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Deze aspecten zijn niet meegenomen in de behoeftestelling en vormen daarmee ook (extra) financiële
risico’s voor het project.

4.4.2. Aanbevelingen
4.4.2.1. Ten aanzien van de “Kernbehoefte” wordt aanbevolen om:

• de behoefte in te vullen met twee actieve sensoren van het type “Lange afstand
Luchtverdedigingsradar”;
• Ref. D (“ACCS Criteria & Standards”) te hanteren als richtlijn voor de te stellen eisen aan de
systemen en deze niet op te nemen als harde eis;
• de eis voor de operationele beschikbaarheid van de systemen te heroverwegen en vast te
stellen op een waarde die voor dergelijke systemen op de markt gangbaar is, waarbij een waarde van
rond de 98% als reëel wordt geacht;
• de eis voor het detectiebereik van de sensoren te heroverwegen;
• voor standaardisatie van de interfaces te eisen dat een AWCIES en een ASTRIX interface
beschikbaar moeten zijn;
• de eisen ten aanzien van de ROBIN koppeling en de consequenties daarvan voor het project in
de C-fase nader uit te (laten) werken.

Van: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 17:30
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN @mindef.nl>; DMO/PROJN/PROJN
DIP @mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hi en

Nav onderstaande behoefte om te verklaren waarom we 2 radars willen ipv 5 zoals België, was ik met
in gesprek over de mogelijke argumentatie vanuit CLSK!DMO daarvoor. llc heb toen de A en B brief nog
even nagelezen en de B brief uit 2014 ‘vervanging medium power radar’ geeft aan dat Defensie blijft bij de
2 radars en niet meer te willen. Maar doet dat ook redelijk makkelijk af met ‘andere opties voldeden niet aan
de eisen van Defensie’.

Is er ergens binnen DM0 documentatie waarom alternatieven niet voldeden aan de eisen van Defensie en
welke eisen dit waren? Niet om dit document naar buiten te brengen, maar wel om mogelijk het publiek
beter te informeren.

Groet,

Van:” ( < tno.nl>
Datum: dinsdag 22 september 2020 om 13:14:23
Aan:” BS/AL/HDB” < mindef.nl>,
DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH” < .0l(mindef.n1>
Cc:” tno.nl>
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Het klopt denk ik wel wat jij beschrijft, het is een 1-op-1-vervangingstraject, en naar alternatieve invullingen is nooit
serieus gekeken. De behoeftesteller (DOBBP) was , zal inmiddels wel met pensioen zijn. TNO was bij
mijn weten niet betrokken bij de behoefstelling. De eerste DMO-projectleider was gepensioneerd,
woont in Apeldoorn. Ik ben er bijgehaald door (vervroegd gepensioneerd), die samen met aan
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het project werkte. Art. 11 DM0 zat
toen nog vlak bij ons, dus ik kon voor elk wissewasje langs gaan. heeft de upgrade van de
verkeersleidingsradars in gang gezet, ook daar was ik nauw bij betrekken. Those were the days.

From: mindef.nl < mindef.nI>
Sent: Tuesday, September 22, 2020 12:03 PM
To: @mindef.nl; ( tno.nI>
Cc: tno.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Art.11

From: DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl>
Sent: dinsdag 22 september 2020 12:01
To: B5/AL/HDB < mindef.nl>; tno.nl’ < tno.nl>
Cc: 1 tno.nl’ < tno.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Art. 11

Gr.

From: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Sent: dinsdag 22 september 2020 12:00
To:’ ( tno.nl>
Cc: tno.nl>; ., DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH

@ min def. n 1>
Subject: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hi allen,

Dank allemaal voor jullie hulp! Ik wacht jullie inputArt.11 af.

En © dat is een goede en interessant vraag inderdaad. Naar mijn weten staat die op de lijst
‘vragen ontvangen tijdens infobijeenkomsten’ welke Ronald nu aan het verwerken is. De redenering
die ik tot nu toe vanuit CLSK heb gekregen, is dat er puur naar een vervanging van de MPR gekeken is
en dat daarmee direct de scope (2 radars ter vervanging van MPRs) gesteld is. Ik zou de A-brief daar
nog eens op na moeten kijken. Art. 11 , maar is
volgens mij een vergelijkbaar verhaal voor waarom ‘tunnelvisie’ Broekgraaf 1 (unieke kans ivm locatie
beschikbaar, LVNL/CLSK beoordeelde als goede locatie, gemeente initieel geen bezwaar). In beide
gevallen had je ook kunnen kiezen voor een hele brede scope voor je uitkomt op 2 radars of locaties
Wier/Herwijnen, Art. 11

Groet,

From: t tno.nl>
Sent: dinsdag 22 september 2020 11:43
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Cc: tno.nl>; , DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH

@mindef.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Haai
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Zeer bedankt! Ik ga vandaag een klus voor Rijkswaterstaat afmaken, morgen ga ik hier naar kijken.

Op de avonden in Herwijnen heb ik enkele keren de vraag gekregen: ‘waarom heeft Defensie niet gekozen voor
meerdere, minder krachtige radars, zoals Belgie heeft gedaan?’ Misschien deze vraag ook toevoegen? (Of misschien
had je hem al? Ik heb niet secuur gelezen...)

Groet!

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Tuesday, September 22, 2020 11:16 AM
To: t tno.nl>; tno.nl>;

@mindef.nl
Subject: FicheTs tbv WGO d.d. 26 oktober

Dag

Op 26 oktober a.s. vindt er een wetgevingsoverleg plaats in de Kamer. De verwachting is dat dit
moment aangegrepen wordt om te reflecteren op de TE, RTG en ook de feitelijke vragen ronde die ik
29 september zal ontvangen en uiterlijk 13 oktober moet terug sturen. De inhoud van de vragen ken
ik niet, maar de verwachting is dat die in lijn licht met de onderwerpen die in de TE en RTG aan bod
zijn gekomen.

Ter voorbereiding op het WGO moet ik een aantal fiche’s opleveren op 29 september. Echter, de
inhoud daarvan kan ik naar verwachting ook gebruiken voor de feitelijke vragen ronde tussen 29 sept
en 12 oktober. Een aantal daarvan heb ik bijgevoegd, maar heb ik jullie advies/input nodig.

Zouden jullie deze week in deze fiche’s kunnen meeschrijven en denken? In een enkel geval vraag ik
om concrete zaken. Verder zou ik graag willen vragen of jullie mogelijk op basis van de afgelopen
periode nog inspiratie hebben voor Q&As. Een aantal heb ik al bedacht, maar die wil ik de komende
dagen verder uitwerken zodra de inhoud ook verder rond komt.

Als het tijd technisch niet uit komt deze week, laat me dat vooral weten, want dan moet ik alternatief
plan bedenken.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 t 2500 ES 1 Den Haag t The Netherlands

M
E mindef.nI

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
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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. It 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. 1f 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. 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. It 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 577

BS/AL/DCO

Van: CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 09:26
Aan:
Onderwerp: RE: Deil vragen

Thnx

Hoofd Sectie Coördinatie en investeringsplannen
Afdeling Integratie

Commando Luchtstrijdkrachten
Minïsterie van Defensie
Luchtmachttoren 1 Luchtmachtplein 1 1 4822 ZB Breda 1 Kamer 4C03
Postbus 8762 1 4820 EB Breda 1 MPC 92A

M
(ôm indef. nl

Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 17:16
Aan: , CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP; CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SIPC
Onderwerp: FW: Deil vragen

Hol en

T. 1.

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 17:14
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; MA, BS/AL/DGB/DMV

_________

mi ndef. ni>
CC: EMSD, ES/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr < rnindef.nl>
Onderwerp: RE: Deil vragen

Dank voor je aanvullingen.
Bij jouw opmerkingen nog een stukje tekst gedicht.

Grot,



Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 16:28
Aan: mindef.nl>;
MA, B5/AL/DGB/DMV rnindef.nl>
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>
Onderwerp: RE: Deil vragen

Hi allen,

Bij deze nog een paar minimale aanpassingen van mijn kant. Ik denk dat we of hiervoor moeten gaan om
daarmee de onderzoeken te kunnen aanbieden of we gaan het niet aanbieden. Minder tekst/toelichting is
risico op onvolledig verhaal waar heel makkelijk op geschoten kan worden. Deil + Herwijnen is een
maatwerk situatie en daarin is lastig te algemeniseren omdat je jezelf dan in de voeten schiet voor andere
casussen. (Waarom Flevoland wel en Deil niet? Waarom bliksemafleider wel en windmolen niet?) Dit is
‘het eerljke verhaal’ zonder teveel te zeggen. Het risico met dit antwoord is echter dat er geprikt gaat
worden om de kwalitatieve afweging concreter te maken. Kan ook zijn dat de Kamer — juist door het
uitgebreide antwoord — Ait ii . De besproken plaatjes gaan zeker wel nog
helpen bij de beeldvorming.

Groet,

From: rnindef.nl>
Sent: woensdag 14 oktober 2020 15:40
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < rnindef.nf>; MA, BS/ALJDGB/DMV

rnindef.nl>
Cc: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>
Subject: RE: Deil vragen

Hol en

Het antwoord met de gevraagde nuance. De plaatjes zouden morgen klaar moeten zijn.
Het is een lijvig verhaal. Lees het graag eens integraal door, wellicht dat er nog wat handig(er) kan
worden geformuleerd om woorden te sparen. Desalniettemin geloof ik dat we hier veel woorden voor
nodig hebben, anders blijven we gevangen in vragen door gebrek aan nuance.

Groet,

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 11:27
Aan: mindef.nl>
CC: MA, BS/AL/DGB/DMV rnindef.nl>
Onderwerp: Deil vragen

Hi

Onderstaand de tekst die we nu hebben waarin we de rapporten op gaan nemen. Het is met deze opname
noodzakelijk om nader toe te lichten hoe het kan dat een verstoring acceptabel is maar wel
bovennormatief. Als we deze nuance niet aanbrengen, zal dit leiden tot vragen. Naar mijn idee moet deze
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nuance aangebracht worden bij de algemene toelichting hoe tot een oordeel gekomen wordt, om daarna
aan te geven dat Deil acceptabel is.

Zie graag je voorstel tegemoet.
\rLll
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Art.11
.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

mi ndef. ni
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doc 630

BS/AL/DCO

Van: IPLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP
Verzonden: woensdag 4 november 2020 08:13
Aan:
Onderwerp: RE: CLSK DM0 reactie TNO memo ALARA
Bijlagen: 20201030 Fiche reactie CLSK en DM0 op memorandum TNO ALARA (concept) input

AUG.docx

Nog een oar aanvullingen. Prima stuk verder lijkt me.
Groeten

Afdeling Integratie

Commando Luchtstrïjdkrachten
Ministerie van Defensie
Luchtmachttoren Luchtmachtplein 1 1 4822 ZB Breda 1 Kamer 4C03
Postbus 8762 1 4820 BB Breda t MPC 92A

M
mindef.nl

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLu0ptr
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 15:55
Aan: ; /PROJN/PROJNDIP;

/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP
CC: BS/At]DGB/DMV/AFD VASTG
Onderwerp: RE: CLSK DM0 reactie TNO memo ALARA

Insteek fiche +, een paar kleine typo’s kunnen vinden.

Groet,

van:
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 15:34
Aan: /PROJN/PROJN DIP mindef.nI>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuoptr mindef.nl>; , MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP

mindef.nl>

CC: B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl>
Onderwerp: CLSK DM0 reactie TNO memo ALARA

Goedemiddag en



Ik denk dat het goed is om een CLSK en DM0 reactie op de plank te hebben mbt de ideeën uit het TNO
memorandum, omdat de ideeën voor ons gevolgen hebben. Ik heb daarvoor een aanzet gemaakt in een
fiche, zie bijlage.

Vul jij aan met het DM0 perspectief?

en

Lezen jullie mee?

Goed weekend!

Van: /PROJN/PROJN DIP mindef.nl>
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 21:24
Aan: mindef.r>;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nI>
Onderwerp: FW: Nieuwe versie TNO-memo

Hoi

Ik zie dat onderstaande mail nog niet naar jou was gestuurd. Hierbij alsnog. Zou jij van jou kant kunnen
aangeven wat jij van de voorgestelde maatregelen vindt?

is dit document voor jou concreet genoeg of heb je nog aanvullende vragen?

Groet

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

Oorspronkelijk bericht
Van: t tno.nI>
Datum: 28-10-2020 15:08 (GMT+O1 :00)
Aan: BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG” mjiu ,‘

DMO/PROJNIPROJN DW” mindcf.n]>
Cc: tno.nl>. tno.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwe versie TNO-memo

Oeps, nu met een attachment...
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From:
Sent: Wednesday, October 28, 2020 3:06 PM
To: mindef.nl; rnindef.nl

Cc: tno.nl>; tno.nl>
Subject: Nieuwe versie TNO-memo

Bijgaand is het bijgestelde memo. Nier aarzelen commentaar/vragen te leveren/stellen. Bij uitblijven daarvan wordt het
op officiele wijze opgestuurd. Vanzelfsprekend geen bezwaar tegen doorlevering binnen het projectteam.

Vriendelijke groet,

This message may contain information that is not intended for you. it you are not the addressee or 1f this massage was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no fiability for the content of this e-mail, for the manner in whlch you usa it and for
damage of any kind resulting from the risks inherent to the eTectronic transmission of messages.
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doc 660

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: woensdag 25 november 2020 09:42
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;

•AL/DGB/DMV/PROJAFD
CC: EMSD, BS/AL’DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Fiches irt aanpassing windpark Blauw
Bijlagen: 24. Fiche 24. SMART-L Gilze-Rijen v2 fBH).docx

No worries.
Zie bijlage met een minimale aanpassing.

Groet,

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Verzonden: woensdag 25 november 2020 09:22
Aan:

AL/DGB/DMV/PROJAFD
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Fiches irt aanpassing windpark Blauw

Dat is suf. Ik dacht dat ik die ook had bijgevoegd. Bij deze de laatste versie fiche 24.

Bedankt alvast voor de andere fiches!

From: mïndef.nl>
Sent: woensdag 25 november 2020 09:10
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl>;

AL/DGB/DMV/PROJAF D mindef.n 1>
Cc: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nI>
Subject: RE: Fiches irt aanpassing windpark Blauw

Goedemorgen dames,

Zie bijlage met aanpassingen in fiches 14 en 21.

Sturen jullie me nog de laatste versie van f9che 24 (die met aanpassingen van Dle had ïk nog
niet ontvangen.

Dank!

Van: B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 16:18
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiches irt aanpassing windpark Blauw

Hi

Wat mij betreft is een review door jou voor fiche 2 niet nodig. Daar komt windpark Blauw mijn inziens
niet ter sprake en is ook niet relevant.



Fiche 24 en 14 heb ik zojuist nog aangevuld. Fiche 21 is de discussie over Belgische radars. Fiche 2
heb ik niets meet mee gedaan. Bijgevoegd de meest recente versies mci de opmerkingen uit de
stukken die jij eerder stuurde.

Mijn verzoek is:
- Fiche 14 en 24: geheel nalopen en checken op volledigheid en juistheid
- Fiche 21: controleren of de info over de Belgische radats klopt. )e hoeft niet in te gaan op de

richtlijnen paragrafen.
- Fiche 2 achterwege laten

Volgens mij valt het verder mee qua aanpassingen die we verder moeten doen aan de fiches irt
windpark blauw.

Ik moet de laatste versie fiches donderdag aanleveren, als je morgen jouw reactie kan sturen dan zou
dat top zijn.

Groet,

rrom: mindef.nl>
Sent: dinsdag 24 november 2020 14:34
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl>
Subject: Fiches irt aanpassing windpark Blauw

Hoi

Ik heb van de fiches 2 en 18 in bijlage nog gekregen om aan te werken ift de aanpassing
van windpark Blauw.
Fiche 21 moest ik ook nog een keet naar kijken; ik weet niet meer waarom.

Voorts waren er nog fiche 14 (vorige mail) en fiche 24 (SMART-L Gilze-Rijen; geen aanpassing
benodigd irt windpark Blauw).

Laat je me even weten:
• Of ik nog aan de drie fiches moet werken, en, zo ja:
• Dat de bijlages dan de meest recente versies zijn om aan te werken.

Groet,
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Dco 712

Gemeente Zaitbommel:
- De gehele gemeente ligt binnen de 15 km-zone van het radarverstoringsgebied en vindt het
onwenselijk dat het bestemmingsplan ertoe leidt dat binnen de 15 km-zone minder nieuwe
ontwikkelingen mogelijk zijn dan voorheen.
- Zaitbommel verzoekt Lingewaal inzichtelijk te maken welke effecten het in gebruik nemen van het
radarstation heeft op de bouwmogelijkheden voor windturbines in de gemeente Zaltbommel.
- Als blijkt dat er sprake is van een verslechtering van de bouwmogelijkheden ten opzichte van de
huidige situatie, verzoeken ze Lingewaal om het bestemmingsplan niet te accepteren.

Gemeente Waalwijk:
- Heeft het hele havenbedrijventerrein aangewezen als zoekgebied voor de realisering van meer
windenergie in de gemeente.
- Heeft het voornemen om de bestaande windturbines in dat gebied te vervangen door grotere en is
op basis van TNO berekeningen met AOCS NM als uitgangspunt al begonnen met de
planontwikkeling hiervoor.
- Wil rekening houden met de belangen van Defensie, maar wil ook een bijdrage leveren aan
uitbreiding van windenergie op land in Nederland.
- Pleit er voor dat de inrichting van de ADS zodanig zal worden uitgevoerd dat deze installatie niet
meer belemmerend wordt voor de ontwikkeling van het windmolenpark in Waalwijk dan de
bestaande radarinstallatie in Nieuw Milligen.

Gemeente Vianen:
- Nog niet ontvangen, maar naar verwachting vergelijkbaar met beide andere gemeenten.

- Woont hemelsbreed op circa 5 km van de installatie.
- Maakt ernstig bezwaar tegen de benadering van het ontwerpbestemmingsplan met betrekking tot
de nadelige effecten van de radarinstallatie op de volksgezondheid.
- Verwijst naar diverse studies waaruit zou blijken dat radar een forse invloed heeft op verschillende
gezondheidsaspecten en naar metingen waaruit zou blijken dat verhoogde EM velden nog op een
afstand van 20 km van de installatie meetbaar zijn.
4jO{f)f4J
- Stelt de gemeente bij voorbaard aansprakelijk.
- Adviseert dringend om door een onafhankelijk instantie aanvullend onderzoek te doen naar de
effecten van de ADS op de volksgezondheid.
-Art 10 (2) (e)

- Tekent bezwaar aan tegen de horizonvervuiling die ontstaat.
- Ziet het gevaar voor de gezondheid van de omwonenden als belangrijkste bedenking.
- Vraagt om een onderzoek naar de effecten voor de omgeving.



Dcc 770
BS/AL/DCO

Van: ggdgelderlandzuid.nI>
Verzonden: donderdag 18mei2017 18:16
Aan:
CC: kennisplatform.nl; rijksoverheid.nl;

DMO/PROJN/PROJN DIP;
@tno.nI

Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwij nen

Geachte

Ik las in uw mail dat de gemeente TNO opdracht heeft gegeven om het voorkomen van ALS in Herwijnen en een
eventuele relatie met EMV te onderzoeken.

Het is mij niet duidelijk om wat voor onderzoek dit zou moeten gaan. De militaire radarpost is nog niet operationeel.
Een eventueel verhoogd voorkomen van ALS in Herwijnen heeft dan ook geen relatie met de militaire radarpost.

In het algemeen raden wij als GGD onderzoek naar ziekte- of kankerclusters af. Het is heel lastig een relatie te
leggen tussen een milieufactor en het voorkomen van een ziekte, en onmogelijk om een causaal verband aan te
tonen. Vaak roept dergelijk onderzoek meet vragen op dan het kan beantwoorden.
Het is naar onze mening belangrijk om eerst kritisch te bekijken wat voor onderzoek gewenst is en welke vragen dit
onderzoek zou moeten beantwoorden. En het is ook van belang om het voornemen van het onderzoek vooralsnog
niet te communiceren met omwonenden aangezien dit verwachtingen kan wekken, die niet waargemaakt kunnen
worden.

Met vriendelijke groet,

M ilieugezondheidskundige

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen

GGD Gelderland-Zuidøø,
Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

T (088) 144 71 44
GeIderlandZuid

www.ggdgelderlandzuid.nl

Van: [mailto: lingewaal.nl]
Verzonden: donderdag 18 mei 2017 16:15
Aan: @tno.nl’
CC: kennisplatform.nl’ 1 rijksoverheid.nl; mindef.nl’;

Onderwerp: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Geachte

Ter bevestiging van ons telefonisch contact van vanmiddag en in aansluiting op de onderstaande e-mail, deel ik u
het volgende mee:
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Namens onze gemeente verzoek ik u aan ons een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van een second opinion
over het bijgevoegde Thalesrapport dat is uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Defensie. Een en ander in
het kader van het voornemen van het Ministerie van Defensie in combinatie met het Rijksvastgoedbedrijf om een
radartoren te realiseren en in gebruik te nemen aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen (gemeente Lingewaal).

De second opinion en het hierover uit te brengen rapport dient:
• onafhankelijk antwoord te geven op de in het Thalesrapport opgenomen onderzoek, onderzoeksmethodes

en -conclusies;
• uitsluitsel te geven over de mogelijke gezondheidseffecten (mogelijke gezondheidsrisico’s) van de straling,

veroorzaakt door de voorgenomen radartoren voor de omwonenden;
• antwoord te geven op de naar voren gebrachte stelling / aanwijzing dat het aantal patiënten met

Amyotrofische Laterale Scierose (ALS) in Herwijnen, gerelateerd aan het landelijk gemiddelde, hoog is.
Onderzocht moet worden of er een causaal verband is met de straling van radartorens zoals de
onderhavige.

Het is de bedoeling dat de offerte aan onze gemeente wordt uitgebracht, onze gemeente vërvolgens opdracht aan
TNO verstrekt (evt. via u) en hierbij wordt aangegeven binnen welke termijn het gevraagde onderzoeksrapport
wordt uitgebracht. Tevens geeft u aan wie het onderzoek namens TNO concreet uitvoert en rapport uitbrengt en
waaruit blijkt dat deze personen onafhankelijk zijn, en tenslotte waaruit de betrokken kosten (gespecificeerd)
bestaan.

Wellicht ten overvloede merken wij op dat onze gemeente de betrokken kosten kunnen declareren bij het
Rijksvastgoedbedrijf / het Ministerie van Defensie. Dit is toegezegd door de heer (namens de
initiatiefneemster, Rijksgebouwendienst en Min. Van Defensie) aan wethouder

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact met me opnemen.

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax:
emailadres:

________

lingewaal.nl
internet: www. lingewaal. ni

Van: —@kennisplatform.nl]
Verzonden: woensdag 29 maart 2017 15:44
Aan:

____

CC:’ —

Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Beste

Ik heb verder contact gehad met TNO over de €eschatte kosten van de second opinion voor de radarpost in
H e rwij ne n.

TNO schat in dat dit ongeveerArt. 10 (1) (c) ex BTW gaat kosten; mocht de gemeente behoefte hebben aan een
nadere toelichting (met het oog op informatievoorziening door de gemeente/GGD aan de bezwaarmakers) dan zijn
de meerkosten naar schatting 01) Euro.
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Om misverstanden te voorkomen: dit betreft een “korte” briefrapportage vorm en geen volledig (officieel) TNO
rapport. Een TNO rapport is een specifieke vorm die meer doorlooptijd vraagt en waarmee hogere kosten
verbonden zijn. Ook kan het rapport niet worden gebruikt voor een Juridische procedure.

TNO geeft aan dit desgewenst verder te kunnen uitwerken in een offerte onder de Algemene Voorwaarden van
TNO. Het lijkt me het meest praktisch dat zij die eventuele offerte rechtstreeks bij de gemeente uitbrengen. U kunt
hiervoor als contactpersoon Ronald van TNO benaderen:

T Locatie
Business Developer Manager M
Information Superiority E @tno.nl

InncJ4rato1
oi-IIf&

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. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud
van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Met vriendelijke groet,

Algemeen Secretaris
Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
tel:

@kennisplatform.nl

In het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR
Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden voor burgers en
werknemers. Zie ook: www.kennisplatform.nI
Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad.

Kenni platform
ElektroMagnetische Velden
RIVt1 1 TNO t DNV GL

GGD GIIOR NEDERLAND
AGENTSCHAP Tt1(COM
ZONMW t MILIEU CENTRAAL

From:
Sent: vrijdag 24 maart 2017 14:31
To:
Cc:’
Subject: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Beste meneer
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Ik had de contactgegevens van Thales al doorgegeven aan Inmiddels heeft
contact met Thales opgenomen en dit aan mij teruggekoppeld.

Het gaat om confidentiële documenten die het Thales-terrein niet af mogen. Dat betekent dat naar
schatting anderhalve dag naar Hengelo moet afreizen om de documenten ter plekke in te zien en te controleren.

geeft aan dat dat op zijn vroegst half april kan, en dan moet Thales dit ook nog kunnen faciliteren. Het is dus
goed mogelijk dat dit nog later wordt. Ook geeft hij aan dat hij de mogelijkheid open wil houden dat hij nogmaals
naar Hengelo gaat; Uit is afhankelijk van de inhoud en reikwijdte van de rapporten en de uitkomsten van de second
opinion.

Buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
tel:

@kennisplatform . ni

In het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR
Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden voor burgers en
werknemers. Zie ook: www.kennisplatform.nl
Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad.

Kenni platform
ElektroMagnetische Vellen
RIVM ÎTNOI DNV 51
GGD GIWR NEDERLANO
AGE NTSCHAP TEIECOM
ZONMWI MftIEU cENTRAAL

lingewaal.nllFrom: [mailto:

____________

Sent: woensdag 22 maart 2017 10:25
To:
Cc:’
Subject: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Importance: High

Beste

Met verwijzing naar de onderstaande e-mail aan mij van , verzoek ik u aan te geven of zijn
voorstel wat u betreft akkoord is en zo ja of u kunt bevorderen dat het bedoelde contact wordt gelegd tussen

en van Tha les?

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
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beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon;
fax: t

lingewaat nI
internet: www. lingewaal. nI

Van: [mailto: rilksoverheid.nl]
Verzonden: dinsdag 21 maart 2017 12:52
Aan:
CC: rivm.nl’;
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Beste heer

Thales stelt het volgende voor:

Ons voorstel is om van TNO telefonisch contact op te laten nemen met van Thales
voor een toelichting op de documenten.
Afhankelijk van de uitkomst kan er eventueel alsnog een afspraak gemaakt worden.

Hieronder de contactgegevens van
• e-mail: @nl.thalesgroup.com
• mobile:

Wilt u nagaan of dit voldoende is zo?

Ik kom nog terug met een voorstel ihkv de reactie op de zienswijzen.
Met vriendelijke groet,

Belangenbehartiger vastgoed en erfgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Dr. Stolteweg 40 1 8025 AX 1 Zwolle 1
Postbus 90004 1 3509 AA 1 Utrecht 1 MPC 55A

M+31
E rijksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedriff.nl
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Van: [mailto:

___________

Verzonden: maandag 20 maart 2017 13:39

Aan:
CC: ‘ rivm.nl’;

Onderwerp: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Beste

Zie onderstaande e-mail. Kunt u contact opnemen met Thales om de gevraagde informatie z.s.m. te leveren? Houd u
mij s.v.p. op de hoogte van uw bevindingen.

Bij voorbaat dank.

M.vr.gr.,

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax: t
emailadres: lingewaal.nl
internet: www.Iingewaal.nl

[mailto:as-emv@kennisplatform.nl]Van:
Verzonden: maandag 20 maart 2017 9:52

Aan:
CC: Info EMV

Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Urgentie: Hoog

Beste

Inmiddels heeft van TNO naar het Thales-rapport gekeken. Hij geeft aan dat om een second
opinion uit te kunnen voeren hij nog informatie van Thales nodig heeft, namelijk de rapporten waaraan gerefereerd
wordt in referentie 1 t/m 3. Die zijn essentieel om de uitgangspunten en de methodiek te kunnen beoordelen.
Mogelijke complicatie daarbij is dat 1 van die rapporten een draft-rapport is.

2. VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN

Tabeli. Van toepassing zijnde THALES documenten

IR71 [‘1TW11Ijjj:
SMART-L ELR 9505 301 286 EAR 700

[1]
Power Density at Near and Far-Field Distance Revision 0.10
SMART-L ELR 9505 301 286 EAR 710

[2]
System Parameters and RADHAZ rerort Revision 1.1
SMART-L ELR

9505 301 286 ETR 751
[3] RADHAZ Model Validation - ZA Tower Revision 0.4

Mi remnt

Iingewaal.nl]
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Kunnen jullie bij Thales navragen of deze rapporten mag inzien, desnoods vertrouwelijk?
geeft aan dat het inschatten van doorlooptijd en kosten van het uitvoeren van een second opinion mede afhangt
van wat er in deze rapporten staat.

Met vriendelijke groet,

From: [mailto:
Sent: woensdag 1 maart 2017 14:37
To: ‘mathieu. rivm.nl’;
Cc:
Subject: FW: verzoek contra
Importance: High

Beste en

lingewaal.nl]

rivm.nl’

stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Met verwijzing naar de onderstaande &mail aan mij, het volgende.
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de door onze gemeente gevraagde contra-expertise
stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen? Kunt u inhoudelijk al enige voorinformatie verschaffen, op welke
termijn kunnen wij een rapportage ontvangen en wat zijn de kosten daarvan?

Is het mogelijk per omgaande hierop te reageren?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

M .vr.gr.,

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax:

Aan:
CC:
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Geachte heer

Eerder vandaag heb ik met u afgesproken een kort verslag van mijn gesprek met het Kennisplatform EMV
en te mailen.

emailadres: lingewaal.nl
internet: www.Iingewaal.nl

Van: [mailto:ilinks@ggdgelderlandzuid.nI]
Verzonden: dinsdag 21 februari 2017 15:13
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Het Kennisplatform EMV vroeg mij wat jullie bedoelen! willen met de ‘second opinion’. Het door TNO na laten
rekenen van de berekeningen van Thalys zal tijd (en geld) kosten. En waarschijnlijk zal de conclusie zijn dat de
berekeningen en de conclusie kloppen. De kans is aanwezig dat omwonenden! bezwaarmakers ondanks een door
een onafhankelijke instantie (TNO) gecontroleerd rapport/oordeel toch zullen aangegeven tegen de radarpost te
zijn, bijvoorbeeld omdat zij aangeven ook gezondheidsklachten te ervaren onder de limiet. De vraag is of een
beoordeling van het rapport de zorgen van de omwonenden! bezwaarmakers zal wegnemen en/of hun vragen zal
beantwoorden, en of een beoordeling binnen de door jullie gewenste termijn kan worden gegeven.

Wat betreft de risicocommunicatie adviseert het Kennisplatform om een gesprek met de personen die zich bij de
gemeente hebben gemeld te plannen. Het betreft de twee personen die u in uw mail hieronder noemt en mevrouw

Het Kennisplatform heeft ervaring met de risicocommunicatie met mensen die aangeven
(over)gevoelig te zijn voor EMV. Ik vind dit een goed voorstel. We krijgen dan een beter beeld van de zorgen die er
leven en de vragen die er zijn. Na het gesprek kan het Kennisplatform een verslag! brief opstellen voor de
deelnemers aan het gesprek.

Naar aanleiding van ons telefoongesprek heb ik het Kennisplatform gevraagd bij TNO na te vragen hoeveel tijd en
geld de ‘second opinion’ kost. Ook heb ik gevraagd na te vragen of het mogelijk is een ‘snelle beoordeling’ van het
rapport te geven. Zodra ik een reactie van het Kennisplatform heb, informeer ik u.

Graag hoor ik van u of de gemeente wil dat het Kennisplatform (samen met gemeente/GGD) een gesprek
organiseert en heeft met de personen die zich tot nu toe met vragen/bezwaren of zienswijze bi] de gemeente
hebben gemeld.

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen
Aløø T(088) 1447144

GelderlandZuid
www.ggdgelderlandzuid.nl

Van: [mailto; lingewaal.nlJ
Verzonden: maandag 20 februari 2017 10:18
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: verzoek contra stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Urgentie: Hoog

Geachte

In reactie op uw onderstaande e-mail het volgende: we hebben een e-mail ontvangen van een omwonende waarin
melding wordt gemaakt van angst voor straling van de radartoren en mogelijk gezondheidstisico’s, waarvan de het
radarstation de oorzaak kan zijn. Deze persoon heeft mijn bestuurders hierover geïnformeerd (raadsleden en B&W
leden) die op basis hiervan ongerust zijn geworden. Tevens heeft een omwonende mij gebeld met de opmerking dat
hij elektrohypersensitief is en vanwege deze omstandigheid graag nauw betrokken wil blijven bij dit project en op de
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hoogte wil worden gehouden van de resultaten van de onderzoeken op het gebied van gezondheidsrisico’s van de
radar en dan specifiek m.b.t. mogelijke straling.
Er is tot op heden geen sprake van een mogelijk opgerichte actiegroep tegen de komst van de radartoren.

Feit blijft dat B&W graag op korte termijn geïnformeerd wil worden of u een second opinion onderzoek kunt
uitvoeren over het uitgebrachte van Thalys en zo ja op welke termijn u hierover uiterlijk kunt

Indien u dit onderzoek niet kunt (laten) uitvoeren, dan horen we dat ook graag per omgaande zodat
we een andere instantie opdracht kunnen geven het gevraagde onderzoek uit te voeren.

Voor uw informatie zenden wij u bijgaand een exemplaar van een samenvattend verslag van het overleg van 13
februari jI. tussen mijn betrokken wethouder en vertegenwoordigers van het Ministerie van
Defensie, de beer (projectleider), (Rijksvastgoedbedrijf) en
van T.N.O.

Voor nader overleg kunt u met mij contact opnemen.

M .vr.gr.,

w.
beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon: —

fax:
emailadres: lingewaal.nl
internet: www. lingewaal. ni

Van: [mailto:ilinks@ggdgelderlandzuid.nl]
Verzonden: vrijdag 17 februari 2017 16:43
Aan:______
Onderwerp: RE: verzoek contra- stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Geachte heer

Naar aanleiding van uw vraag aan de GGD zou ik graag willen weten hoe groot de onrust onder de (toekomstige)
omwonenden van het radarstation is en welke vragen bij hen leven. Betreft het een enkeling of hebben de
omwonenden zich georganiseerd in een actiegroep, en zijn er bijvoorbeeld mensen die aangeven
electrohypersensitief te zijn. Graag zou ik ook willen weten welke vragen door de omwonenden aan de gemeente
zijn gesteld.

Ik kan nog een uitspraak doen over de termijn waarop wij een reactie op uw vraag kunnen geven, omdat we nog
geen afspraken hebben gemaakt met een expert die het rapport van Thalys kan beoordelen.

Ik neem aanstaande maandag telefonisch contact met u op.

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige
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Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en Vrij

Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC NijmegenWøA
T (088) 144 71 44

GelderlandZuid
www.ggdgelderlandzuid.nl

Van: [mailto:
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 16:25
Aan: Gezondheidenmilieu
cc:

Ii ngewa al. nl]

Onderwerp: EW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Urgentie: Hoog

Geachte

Even ter aanvulling op de onderstaande e-mail aan u van vanmorgen, zend ik u ter informatie toe het volgende e
mailadres van van T.N.O.: tno.nl.

M .vr.gr.,

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax:
emailadres: lingewaal.nl
internet: www.Iingewaal.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 10:33
Aan: gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl’
CC:
Onderwerp: verzoek contra-
Urgentie: Hoog

Geachte

stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Met verwijzing naar ons telefonisch gesprek van vanmorgen en ter bevestiging daarvan, deel ik u het volgende mee.

Het Ministerie van Defensie is voornemens een militair radarstation te Vestigen fl onze gemeente in het
buitengebied in de omgeving van het dorp Herwijnen. Op dit moment loopt daarvoor een
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bestemmingsplanprocedure om e.e.a. planologisch juridisch in te passen. Informatie over dit
ontwerpbestemmingsplan kunt u vinden via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web
roo/?planidn=NL.IMRO.0733.BPBuiBroekgraafl-OWO1

Onlangs zijn wij echter benaderd vanuit de bevolking in de omgeving dat er mogelijk gezondheidsrisico’s kleven aan
de straling van dit te realiseren militair radarstation.

Wij hebben naar aanleiding hiervan contact gelegd met onze contactpersoon van het Ministerie van Defensie om dit
aan de orde stellen.

Als gevolg daarvan hebben ze een onderzoeksrapport van het bedrijf Thales aan ons verzonden waarin wordt
ingegaan op de werking van het radarstation en mogelijke stralings- / gezondheidsrisico’s voor de omgeving. De
conclusie hiervan is dat deze risico’s verwaarloosbaar zijn. Het bedrijf Thales construeert deze radarstations, dus ze
hebben er dan ook belang bij dat erover een positief rapport wordt geschreven (zo zou je kunnen denken).

Vandaar dat onze gemeente behoefte heeft aan een onafhankelijk contra-expertiserapport. Wij verzoeken u dit
onderzoek voor ons uit te (laten) voeren en de resultaten daarvan aan ons te leveren. Mocht u niet beschikken over
onderzoeksdeskundigen voor de onderhavige materie, dan kunt u zich eventueel richten tot

van de onafhankelijke instantie T.N.O.

Kunt u naar aanleiding van het bovenstaande per omgaande aangeven of u het gevraagde contra-expertise
onderzoek kunt uitvoeren en het bijbehorende rapport kunt leveren en zo ja binnen welke termijn?

Uw reactie zie ik met belangstelling graag z.s.m. tegemoet.

M .vr.gr.,

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon: —
fax:
emailadres: lingewaal.nl
internet: www.Iingewaal.nl

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als
u dit beticht pet ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te
nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten,
berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de
gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico’s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan Uit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als
u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te
nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten,
berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de
gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico’s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.
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Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als
u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te
nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten,
berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de
gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico’s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.
Dit beticht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als
u dit beticht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te
nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten,
berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de
gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico’s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.

Dit beticht 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. 1f you are not the addressee or 1f 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 is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als
u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te
nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten,
berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de
gemeente Lingewaal geen enkeLe aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico’s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als
u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te
nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten,
berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de
gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico’s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.

[Paginanummer]
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BS/AL/DCO

lingewaaLnl>
dinsdag 9januari2078 15:36

Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP

r ggdgelderlandzuid.nI
FW: stand van zaken project radartoren, Broekgraaf 1, Herwijnen

Ter bevestiging van ons telefonisch contact van vanmiddag, bevestig ik hierbij dat de besloten
raadsinformatiebijeenkomst, gepland op dinsdagavond 16 januari 2018 tussen 21.00 uur en 22.00 uur definitief door
g. U wordt hiervoor bij deze uitgenodigd als hoofdwoordvoerder namens Defensie als initiatiefnemende partij. Zoals
u aangaf, wordt u hierbij bijgestaan door de heer van het Rijksvastgoedbedrijf en van
TNO.

Tevens heb ik van de GGD, Gelderland-Zuid, telefonisch uitgenodigd om tijdens de voormelde
raadsinformatieavond ook aanwezig te zijn. Ze laat dit nog aan me weten.

De vertrouwelijke stukken zoals:
- het Thalesrapport;
- de toegezonden informatie van over de mogelijke relatie tussen straling en ALS;
- de informatie van de GGD over het aantal ALS-patiënten in Herwijnen in relatie tot het landelijk gemiddelde,
zijn digitaal ter beschikking gesteld aan de raadsleden. Aan de hand hiervan kunnen ze vragen aan u stellen.

Het staat u Vrij vooraf een korte toelichting te geven m.b.v. een korte presentatie. (We hebben daar immers niet
expliciet over gesproken.) Als u daartoe besluit, kunt u dat communiceren met onze griffier, de heer Hij is
telefonisch bereikbaar onder nummei of per e-mail lingewaal.nl.

Zelf ben ik die avond niet aanwezig vanwege verlof. Namens onze organisatie zal de u introduceren.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact met mij opnemen.

M .vr.gr.,

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
emailadres: lingewaal.nl
internet: www.lingewaal.nl

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

Onderwerp:

Geachte



Van:
Verzonden: dinsdag 2 januari 2018 16:53
Aan: mindef.nl’
CC:’
Onderwerp: stand van zaken project radartoren, Btoekgraaf 1, Herwijnen

Beste

Zoals ik voor de feestdagen met u telefonisch heb besproken, is n.a.v. de verkregen informatie de stand van zaken
m.b.t. het project radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen, besproken tijdens de B&W-vergadering van vandaag, 2-1-
2018. Het is de bedoeling van het college dat tijdens een te organiseren besloten raadsinformatiebijeenkomst, de
raadsleden door u, (evt. aangevuld met andere deskundigen) nader worden ingelicht over de
voorliggende vraagpunten omtrent de en gevolgen (en mogelijke risico’s) van de door de Rijksoverheid gewenst
radarinstallatie. Naar verwachting wordt deze bijeenkomst gehouden op dinsdagavond 16 lanuari a.s. tussen 21.00 uur
en 22.00 uur in de raadzaal van ons gemeentehuis aan het raadhuisplein 3 te Asperen. U gaf tijdens ons telefonisch
contact aan dat u in principe tijdens deze raadsbijeenkomst aanwezig kunt zijn.

Daarna is het college voornemens (indien de gemeenteraad hiermee instemt) een informatiebijeenkomst te organiseren
voor de inwoners van Herwijnen in het dorpshuis te Herwijnen. Hiervoor is het de bedoeling dat een onafhankelijke
gespreksleider wordt uitgenodigd. Ook dan wordt u weer uitgenodigd voor de betrokken inwoners informatie te
verstrekken over de radartoren en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor hen. Deze bijeenkomst is nog niet gepland.
Hierover wordt u op een later tijdstip geïnformeerd.

Tenslotte wordt n.a.v. de verkregen informatie en de gehouden bijeenkomsten aan de raad een voorstel voorgelegd
over de verdere proces.

Voorlopig tot zover, Ik houd u van de verdere gang van zaken op de hoogte. Mocht u nog vragen of opmerkingen
hebben over het bovenstaande, dan verzoek ik u met mij contact op te nemen.

M .vr.gr.,

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
emailadres: lingewaal. ni
internet: www.Iingewaal. fl1

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.
Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender
op te nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste
berichten, berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens
aanvaardt de gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risicôs
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Doc 772

BS/AL/DCO

Van: ggdgelderlandzuid.nl>
Verzonden: vrijdag 2maart2018 15:34
Aan: Ing., DMO/PROJN/PRO]N

DIP;
CC:

Onderwerp: RE: inloop /-informatieavond radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen

Geachte heren, dames,

Tijdens het bestuurlijk overleg van 19 februari is ook afgesproken dat ik contact zou opnemen met huisarts

Ik heb huisarts vanmiddag gesproken. Hij gaf aan sinds hij als huisarts in Herwijnen werkt (ongeveer 15 jaar) 7
ALS-patiënten te hebben gezien in zijn praktijk.

vertelde dat hij het verhoogd voorkomen van ALS in Herwijnen heeft gemeld bij het ALS-centrum.

Ik heb gevraagd of hij nog vragen had aan mij. Deze had hij niet. Hij gaf aan te weten dat er geen relatie is aangetoond
tussen EMV en ALS, en dat ook andere factoren een rol zouden kunnen spelen.

Met vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid

ØØ Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

T (088) 144 71 44
Getderiand-Zuid

www.ggdgelderlandzuid.nl

Van: [mailto: lingewaal.nl]
Verzonden: maandag 26 februari 2018 17:35
Aan: 1 mindef.nl’;
CC:
Onderwerp: inloop /-informatieavond radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen
Urgentie: Hoog

L.s.,

Bijgaand treft u aan een samenvattend verslagje van het bestuurlijk overleg van 19 februari JI. ter voorbereiding van een
te organiseren informatieve inloopavond voor de inwoners van het dorp Herwijnen in dorpshuis ‘1De Poort” te



Herwijnen, over een te realiseren militaire radartoren aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen. Kortheidshalve verwijs ik
hiernaar.

Vandaag heb ik geïnformeerd bij het dorpshuis wanneer deze avond gehouden kan worden. Uit een drietal principedata
is (voor dit moment) donderdag 29 maart 2018 als enige mogelijkheid naar voren gekomen.
Volgens informatie van het bestuurssecretariaat van onze gemeente, is deze datum ook in principe vastgelegd voor
burgemeester Van Ruijven - van Leeuwen en wethouder Van Sambeek.

Nu is het de uitdaging om te bezien of de volgende betrokken deelnemers die bij kunnen dragen aan de inloopavond,
ook aanwezig kunnen zijn.

- van Maatschap voor Communicatie te Utrecht; (beoogd gespreksleider)
- (algemeen secretaris van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden);
- (milieugezondheidskundige van de GGD, Gelderland-Zuid);
- (belangenbehartiger vastgoed en erfgoed Defensie van het Rijksvastgoedbedrijf);
- (projectleider ACCS & ADSS Min, van Defensie.

Gelieve z.s.m. aan ondergetekende laten weten of u aanwezig kunt zijn en een bijdrage kunt leveren.
Indien u aanwezig kunt zijn, neem ik in de loop van deze week nog contact met u op voor nadere afspraken.

T.a.v.
ik heb vandaag geprobeerd met hem telefonisch contact te leggen. Dat is me nog niet gelukt. Morgen een nieuwe
poging.

Voorlopig tot zover

M .vr.gr.,

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
emailadres: Iingewaal.nl
internet: www.lingewaal.nI

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als u
dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren
u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De
gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die niet
voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de gemeente Lingewaal
geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

2



Doc 782

Overzicht communicatiemomenten in relatie tot de plaatsing van een
defensieradar op de locatie Herwijnen:

Initieel overleg met de gemeente Lingewaal 19-01-2016
- Gesprek met gemeenteambtenaren van de gemeente Lingewaal over de

herbestemmingsplan procedure.
Principegoedkeuring aanvraag herbestemming 30-05-2016
Anterieure overeenkomst tussen Gemeente en Defensie eind 2016
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd jan-maart 2017

- Dit heeft geresulteerd in twee omwonenden en drie omliggende gemeenten die een
zienswijze hebben ingediend.

Gesprek Burgemeester en Wethouder 13-02-2017
Gesprekken met de twee indieners van een zienswijze 16/22-05-2017
Gesprek met betrokken Wethouder 18-05-2017

- Gemeente wil de anterieure overeenkomst met defensie wijzigen i.v.m. de wens voor een
second opinion over het Thales stralingsrapport.

Gesprek met betrokken Wethouder 28-09-2017
Besloten raadsvergadering 16-01-2018

- Briefing door Defensie en TNO aan de gemeenteraad.
Voorbespreking met de gemeente over de informatieavond 26-02-2018
Eerste voorlichtingsbijeenkomst omwonenden 29-03-2018

- Eerste voorlichtingsbijeenkomst omwonenden
- Bijeenkomst ondersteund door TNO en GGD Gelderland Zuid.

Stralingsrapport van Thales (zie Stralingsrapport Thales) ter inzage gelegd voor omwonenden
Tweede voorlichtingsbijeenkomst omwonenden 27-06-2018

- Tweede voorlichtingsbijeenkomst omwonenden, waarbij omwonenden de gelegenheid
kregen om aan thema-tafels specifieke vragen te stellen.

- Bijeenkomst ondersteund door TNO en GGD Gelderland Zuid.
- Groot aantal vragen van omwonenden verzameld en via de gemeente beantwoord

Derde voorlichtingsbijeenkomst omwonenden 21-08-2018
- Derde voorlichtingsbijeenkomst waarbij met name het ter inzage gelegde stralingsrapport

van Thales verder is uitgelegd door TNO.
- Deze bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis.
- Ook het RIVM is bij deze bijeenkomst aanwezig en onderschrijft de presentatie en conclusies

van TNO.
Gemeenteraadsvergadering Gemeente Lingewaal 11-10-2018

- Inspraak door Defensie vertegenwoordiger: Belang van de radar in Herwijnen benadrukt.
Helaas een negatieve beslissing van de gemeenteraad.

- Publicatie raadsbesluit 31-10-2018
Overleg met college Lingewaal 4-12-20 18

- Het college geïnformeerd over het waarschijnlijke gevolg

lokale verkiezingen 21 november
gemeente West Betuwe 1januari 2019
vorming nieuw college gereed eind januari 2019
Provinciale statenverkiezing 20 maart 2019

Overleg met nieuwe wethouder West Betuwe 8-05-2019
RCR Briefing aan nieuwe college Gemeente West Betuwe 28-05-2019

- Briefing door Defensie, ondersteunt door TNO, aan het nieuwe college van de gemeente
West Betuwe.
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Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Locatie
Den Haag - Plein
Kalvermarktc.
Kalvermarkt 32
s-Gravenhage

Postadres
Postbus 20701
2500 ES 5-GRAVENHAGE
NPC 588

Contactpersoonage ii ci a Senior Beleidsmedewerker

www.defensie.nI

militair radarstation Herwijnen
vrijdag 30 augustus
11.00-12.00 uur
Gemeentehuis Geldermalsen, Burgemeesterskamer
Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen

Genodigden Van gemeentezijde zullen tijdens het overleg aanwezig
zijn:
- burgemeester H. Keereweer;
- wethouder]. Hartman;

(manager fysiek domein)

Vanuit Defensie is tevens aanwezig:

1. Opening door de Burgemeester van West Betuwe

2. Inleiding door de Staatssecretaris van Defensie
a. - waarom gekozen voor de beoogde locatie
b. - terugblik op het proces
c. - planning van het vervolgproces
d. - adresseren van bestaande punten van zorg binnen de ge-

mee nte

3. Positie van de Gemeente West Betuwe door de Burgemeester

4. Communicatie

5. Afsluiting

Betreft

Vergaderdatum

Vergadertijd

Vergaderplaats

Datum

29 augustus 2019

Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.
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Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal Ministerie van Defensie

Binnenhof 22 Plein 4

2513 AA Den Haag MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Onze referentie

Datum 25 oktober 2019 8S2019019596

Betreft Antwoord op de aanvullende vragen vanuit de commissies BDO en Uw referentie

IWO over het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling 165192.llu

ten behoeve van het project ‘militair radarstation Herwijnen’. Afschrift aan
De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de brief d.d. 15 oktober 2019 van
de leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving (IWO). Met deze brief geef ik antwoord op de door de commissies
gestelde aanvullende vragen.

Urgentie
Defensie is vanuit haar grondwettelijke taken onder meer verantwoordelijk voor
het bewaken van (een deel van) het NAVO en het nationale luchtruim en het
begeleiden van militaire luchtoperaties, zowel in het kader van de eerste als van
de derde hoofdtaak. Hiertoe is Defensie aangewezen op twee medium power
radars. Eén op de locatie Wier en één op de locatie Nieuw Milligen. Vervanging op
zo kort mogelijke termijn is noodzakelijk, omdat deze radars na ruim 40 jaar nu
echt het einde van hun levensduur hebben bereikt. Dit leidt tot toenemende
risico’s qua inzetbaarheid, waardoor Defensie niet meer kan instaan voor de
continue werking. Zonder deze radarcapaciteit is Defensie onvoldoende in staat
om adequaat invulling te geven aan haar hierboven genoemde grondwettelijke
taken. Het is daarom noodzakelijk dat het vervangen van de radars zo spoedig
mogelijk wordt afgerond.

Proces tot nu toe
Vervanging van de radar te Wier is reeds gaande. Het ligt om verschillende
redenen niet in de rede om op de locatie Nieuw Milligen een nieuw militair
radarstation te bouwen (zie ook mijn brief van 16 septemberjl.). In de eerste
plaats ligt de locatie ongunstig ten opzichte van de hoger gelegen terreindelen in
de omgeving, hetgeen beperkingen met zich meebrengt voor de radardekking. In
de tweede plaats is een locatie die verder naar het zuidwesten, ligt nodig voor
betere spreiding van militaire radarstations in Nederland en daarmee voor een
volledigere dekking van het luchtruim.
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Voorts bestaan er vanwege het Energieakkoord vergevorderde plannen om
windmolenparken te realiseren in de provincie Flevoland. Deze windparken
verstoren de radarontvangst ontoelaatbaar op Nieuw Milligen en kunnen daarom Onze referentie

pas operationeel worden nadat de radar in Nieuw Milligen niet meer in gebruik is. 6S2019015874

Bij de planvorming voor modernisering van het militaire radarstation Nieuw
Milligen is daarom, mede met het oog op de opgave windenergie op land, gezocht
naar een betere locatie. Deze werd in 2015 gevonden in Herwijnen, in de
toenmalige gemeente Lingewaal. Het was de bedoeling om met medewerking van
de gemeente de nieuwe locatie binnen het bestemmingsplan van Herwijnen te
realiseren. Het bestemmingsplan moest hiervoor wel worden gewijzigd. Zoals
eerder met u gedeeld reageerde het toenmalige college van Burgemeester en
Wethouders in eerste instantie positief en is de wijziging van het
bestemmingsplan in gang gezet. Gaandeweg zijn vanuit het college van B&W
vragen gerezen over o.a. gezondheidsrisico’s en is de bestemmingsplanwijziging
neutraal voorgelegd aan de gemeenteraad van de toenmalige gemeente
Lingewaal. De gemeenteraad heeft vervolgens tegen het voorstel gestemd,
waarop het gemeentebestuur van de inmiddels gevormde gemeente West Betuwe
heeft laten weten niet opnieuw een bestemmingsplanprocedure te zullen
opstarten. Met deze uitspraak en de noodzaak voor vervanging van de radar op
de gekozen locatie resteert alleen de Rijkscoördinatieregeling (RCR) om dit
mogelijk te maken. Het toepassen van de RCR betekent een gecoördineerde
besluitvorming over de ruimtelijke inpassing van het radarstation met wettelijke
waarborgen voor o.a. inspraak, een zorgvuldige belangenafweging en met een
overzichtelijke doorlooptijd die ervoor zorgt dat de eerder genoemde
grondwettelijke taken adequaat kunnen worden ingevuld.

Het is de eerste keer dat Defensie, in het belang van de nationale veiligheid, zich
genoodzaakt voelt gebruik te maken van deze procedure. Ik realiseer me de
zwaarte van de maatregel, maar acht het belang van snelheid groot vanwege de
noodzaak om de continuiteit van bewaking van het luchtruim in Nederland te
kunnen garanderen.

Dat laat onverlet dat ik, zoals aangegeven in het Algemeen Overleg met de
Tweede Kamer op 4 september jl, de lessen die tot nu toe bij dit proces zijn
getrokken ter harte neem. Vanzelfsprekend zal het proces zorgvuldig, binnen de
kaders van de wet en met betrokkenheid van de gemeente en haar inwoners
worden doorlopen.

Volgordelijkheid van het proces
In mijn brief van 16 september jI. heb ik u geïnformeerd over afspraken met de
gemeente West Betuwe over betere communicatie, inzicht in gezondheidsrisico’s
als gevolg van straling en onderzoek naar alternatieve locaties voor de radar. Het
onderzoek naar alternatieve locaties heb ik bevestigd tijdens het AD met de
Tweede Kamer van 4 september jl. Voorts laat ik TNO onderzoek doen naar de
cumulatieve gezondheidseffecten van de radar. De onderzoeken naar een
alternatieve locatie en naar cumulatieve stralingseffecten vormen de eerste stap
van het verdere besluitvormingsproces.

Tegelijkertijd zullen inwoners en gemeente worden betrokken bij de voortgang.
Gezien het belang van snelheid dienen de RCR, onderzoeken en participatie
gelijktijdig aangelopen te worden. Wachten op de uitkomsten van de onderzoeken
zou een vertraging van meerdere maanden betekenen en het is zoals ik hiervoor
heb geschetst, vanwege het veiligheidsbelang, noodzakelijk vertraging te
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voorkomen. Vanzelfsprekend zal de RCR voor de plaatsing van een radarstation in
Herwijnen stoppen wanneer een andere meer geschikte locatie die aan de
ra ndvoorwaarden’ voldoet wordt gevonden. Onze referentie

Daarnaast is vergunningverlening afhankelijk van de uitkomst van voornoemde 552019015874

onderzoeken. Als bijvoorbeeld uit het onderzoek naar cumulatieve
stralingseffecten blijkt dat niet wordt voldaan aan de in Nederland gehanteerde
blootstellingslimieten, dan kan het Rijksinpassingsplan niet worden vastgesteld en
de omgevingsvergunning niet worden verleend. Zoals aangegeven in het
algemeen overleg met de Tweede Kamer van 4 september jI. en in lijn met de
motie van het lid Voordewind c.s. (Kamerstuk 31936, nr. 655) zullen dus geen
bouwwerkzaamheden voor de plaatsing van de radar aanvangen, voordat alle
onderzoeken zijn afgerond.

Tot slot
Het is van groot belang, zowel de gemeente als haar inwoners betrokken te
houden. Daartoe is een website (www.defensie. nI/onderweren/radarstations)
ingericht waarop Defensie actuele informatie publiceert over het project en
waarop een overzicht van reeds uitgevoerde onderzoeken is geplaatst. Inmiddels
heb ik de gemeente West Betuwe gevraagd om inhoudelijk te reageren op de
onderzoeksvragen van het onderzoek naar cumulatieve stralingseffecten. Ook
inwoners kunnen aanvullende vragen en suggesties voor dit onderzoek indienen.
Ook is gevraagd om suggesties voor alternatieve locaties aan te reiken, uiteraard
binnen de gestelde randvoorwaarden. Deze kunnen overigens ook buiten de
gemeente West Betuwe liggen. Het exacte zoekgebied daarvoor wordt spoedig
aan de gemeente West Betuwe en via de hierboven genoemde website bekend
gesteld.

Recent hebben we via een persbericht, verspreid via lokale media, hier nadere
bekendheid aan gegeven en is verzocht om aanvullende vragen en suggesties op
de genoemde onderzoeken uiterlijk 8 november 2019 in te dienen. Zoals
afgesproken met de gemeente houd ik hen op de hoogte van de voortgang en
uitkomsten van de onderzoeken en blijf ik in overleg met de gemeente om te
bezien hoe we de inwoners zo goed mogelijk kunnen blijven informeren en te
betrekken.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser

‘ Voor een nieuwe locatie geldt een aantal vereisten. In het afwegingskader is gekeken
naar; een optimale radardekking (vrije zichtlijnen), een optimale spreiding met de radar in
Wier, de mogelijkheid een zendvergunning te krijgen, de mogelijkheid het terrein te
bestemmen als defensieterrein met voldoende mogelijkheden voor een ruimtelijke
indelingen en de tijdigheid waarmee de radar kan worden geplaatst, gelet op het
veiligheidsbelang.
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Doc 791

BS/AL/DCO

Van: ggdgelderlandzuid.nl>
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 14:07
Aan:
Onderwerp: RE: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718)

Geachte
Ik heb nog niet met de gemeente en mijn management kunnen overleggen. Zodra ik een reactie van ze hebben
ontvangen, neem ik contact met u op.
Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø

GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

1 47144
Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl!

Van:F 1
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 11:16
Aan:
Onderwerp: RE: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718)

Beste

_____

Gelet op de aard van de omstandigheden snap ik het probleem met de termijn.
Kun je aangeven wat wel haalbaar is? Als dat niet in te schatten is als gevolg van Corona hoor ik dat ook graag.

Het gaat dan in elk geval om de vragen a,b en c.
Als er vanuit de GGD nog iets relevants te zeggen is over d mag dat natuurlijk ook.

Alvast dank.
Vriendelijke groet,

_________

ggdgelderlandzuid.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 11:45



Aan: t rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718)

Geachte

Ik heb uw mail ontvangen.

Wat bedoelt u met het feitelijke deel van de vragen 45 en 46?
Onder 45 en 46 staan vier vragen. Kunt u aangeven welke vragen u graag wilt dat de GGD beantwoordt?

a. Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de ziekte ALS in geval van
GSM-antennestations?

b. Klopt het dat er geen wetenschappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS veroorzaakt?
c. Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld?
d. Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met straling?

De termijn (uiterlijk a.s. maandag) is niet haalbaar. Ik wil zowel intern als met de gemeente (de GGD is een
gemeentelijke dienst) afstemmen. Intern afstemmen is op het moment lastig, omdat we erg druk zijn met corona.
Verder zal ik de vragen waarschijnlijk moeten uitzetten of informatie moeten navragen bij anderen. Dit is niet mogelijk
binnen deze korte termijn.

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

T0881 1
Geld erland -Zu d www.ggdgelderlandzuid.nI

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomevinR.nl!

Van: rijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 16:06
Aan: ggdgelderlandzuid.nI>
Onderwerp: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718)

Geachte

We spraken elkaar vanochtend telefonisch.
Bij het project realisatie radar Herwijnen zijn door de 2de kamer technische vragen gesteld aan de staatssecretaris (zie
bijlage)

Zouden jullie het feitelijk deel van de vragen 45 en 46 kunnen beantwoorden?
Bij voorkeur uiterlijk maandag.
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Alvast dank.
Vriendelijke groet,

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. 1f 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 795

BS/AL/DCO

Van:

_________

ggdgelderlandzuid.nl>
Verzonden: maandag 11 mei 2020 12:26
Aan:
Onderwerp: radarpost Herwijnen - contact/vraag centrum ALS?

Geachte

Vorige week maandag hebben wij elkaar gesproken over de radarpost Herwijnen. U heeft toen aangegeven dat het
centrum ALS gaat reageren op de uitspraak in de Kamervragen dat ALS in Herwijnen 36 keer vaker voorkomt en op de
bewering dat uit Frans onderzoek zou blijken dat straling het risico op ALS verhoogt. Ook heeft u aangegeven de
beantwoording via de GGD te willen laten lopen. U zou mij een mail met de vragen die zijn voorgelegd aan het centrum
ALS sturen waarin ook de contactpersoon bij het centrum ALS staat. Zodra ik deze mail heb ontvangen zal ik hierover
afstemmen met mijn management en de gemeente.

Verder spraken we af dat ik het Kennisplatform EMV zou vragen de vragen hieronder nog te beantwoorden:
a. Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de ziekte ALS in geval van

GSM-antennestations?
b. Klopt het dat er geen wetenschappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS veroorzaakt?

Jullie hebben dan, naast een reactie van het centrum ALS ook een reactie van het Kennisplatform EMV.
Ik heb hierover contact gehad met van het Kennisplatform EMV en hij gaat intern bespreken of ze de
vragen kunnen beantwoorden. Hij vroeg op welke termijn de vragen moeten worden beantwoord. Kunt u dit aangeven?

Ook heb ik, zoals afgesproken, overlegd met onze afdeling onderzoek. Tijdens ons telefoongesprek heb ik al aangegeven
dat de GGD geen gedegen onderzoek kan doen naar de relatie ALS en blootstelling aan radar in Herwijnen. ALS is een
zeldzame ziekte en Herwijnen heeft een relatief kleine populatie voor een dergelijk onderzoek. Mijn collega gaf
aanvullend aan dat het ook moeilijk is om onderzoek te doen als de oorzaak van een ziekte onbekend, onzeker, of zoals
voor ALS hoogstwaarschijnlijk geldt, multifactorieel is. Als ik de contactpersoon bij het centrum ALS weet kan ik in
overleg met het centrum ALS bespreken of de GGD eventueel nog data kan aanleveren. De GGD beschikt over algemene
data over de gezondheid en gezondheidsbeleving van (een steekproef van) de inwoners van de gemeente West-Betuwe
(resultaten uit de Gezondheidsmonitor). Voorbeelden van deze algemene data zijn bijvoorbeeld data over bewegen,
roken en alcoholgebruik.

Met vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

T 088 144 71 44
Gelderland-Zuid www.gdgelderlandzuid.nl



Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl!
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Doc 797

BS/AL/DCO

Van: minezk.nl>
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 10:34
Aan: MA, BS/AL/HDB;

BS/AL/HDB/Stafbureau; BS/AL/HDB/Stafbureau
CC: BS/AL/DS/DAOG; BS/AL/HDB;

DMO/PROJN/SIGP;
rjksoverheid.nI; rjksoverheid.nl;

EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs; DMO/PROJN/DIP PROJN
Onderwerp: RE: wp Groen! VVGB

Dag

Veel dank voor je reactie.
Fijn dat we concreet een afspraak met elkaar kunnen inplannen om te praten over de toekomstige bouwplanning van
windpark Groen. Ik ga hier straks contact met je secretaresse over opnemen om te zorgen voor een passende datum.
Wij denken nu aan een moment rond 17juni. En ik zal ook zorgen, samen met en/of voor de voorbereiding
van een korte agenda en dat het windpark vooraf enige informatie toe stuurt.

Voor wat betreft die brieftekst het volgende. Wij hebben ten eerste nog eens even goed naar de planning van die brief
gekeken. Omdat hiervoor ook nog afstemming met de andere departementen loopt en met IPO, is versturen van die
brief v66r 11juni niet realistisch. Onze planning gaat thans uit van versturen van de brief in de week van 15juni-19 juni.
Oftewel, na het nota-overleg Vastgoed op 11 juni. Betekent dat we direct na 11juni desgewenst ook die passage nog
wat kunnen actualiseren.

Er vanuit gaande dat er in betreffend nota-overleg meer helderheid komt mbt de locatie van de nieuwe radar, wil ik
voorstellen vooralsnog uit te gaan van de volgende passage:

De verplaatsing van de radarpost voor de gevechtsleiding van Nieuw-Milligen naar een nieuwe locatie in het midden van
het land (beoogd te Herwijnen) is vertraagd, doordat de ruimtelijke besluitvorming door het Rijk moest worden
overgenomen en hierbij vanuit het parlement is aangedrongen op een uiterst zorgvuldig proces. en d Dit heeft gevolgen
gehad voor het afgeven van de Verklaring van Geen Bezwaar voor verschillende windenergieprojecten in Zeeland en
Noord-Brabant. Inmiddels zijn er met het ministerie van Defensie afspraken gemaakt over de condities waaronder weer
Verklaringen van Geen Bezwaar worden afgegeven (inhoudende dat er zowel wordt getoetst aan de beoogde nieuwe
radarlocatie als een tweetal alternatieve locaties).

Waarbij we wellicht het laatste rode gedeelte kunnen ‘schrappen’ na 11juni. Kun je je hier in vinden

Met vriendelijke groeten,

Van: mindef.nl
Verzonden: zondag 24 mei 2020 12:46
Aan: mindef.nl; @mindef.nl
CC: @mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

@mindef.nl; rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl;



@mindef.nl
Onderwerp: FW: wp Groen! VVGB

Beste

De tekst in de monitor Wind op Land 2019 gaat Defensie natuurlijk niet echt helpen in het politieke debat. Wij gaan
weliswaar graag het gesprek met jullie aan om de beperkingen zo gering mogelijk te houden, maar de echte grote klap
zit hem natuurlijk in het kunnen realiseren van HW.
Hoe staat het er daar voor?

1) We hebben instemming van beide Kamers
2) We hebben voldaan aan het onderzoek naar gezondheidseffecten. Ook met de cumulatieve stralingseffecten

blijven we ruim binnen huidige (2017) ICNIRP-normen en ook binnen de nieuwe (2020) normen als we die in
NLD over nemen.

3) Uit het alternatieven onderzoek zijn twee alternatieve locaties voort gekomen die voor ons niet wenselijk zijn
vanwege het extra tijdsverlies dat gepaard gaat met het betrekken van een van die locaties. We hebben aan
beide gemeenten waarbinnen de locaties liggen gevraagd een uitspraak te doen over de verwachte
wenselijkheid binnen die gemeentes om de radar in hun gemeente te laten realiseren. Informeel weten we al
dat zijn daar tegenstander van zijn. Dit helpt ons om naar de Kamer aan te tonen dat het tijdsverlies
substantieel zal zijn indien de Kamer ons verzoekt toch naar een alternatieve locatie te gaan.

4) We hebben een ruime 50 tal vragen beantwoord
5) We hebben en brief van de Kamer gekregen met de mededeling geen onomkeerbare stappen te zetten tot na

een AD HW. Dit AD gaat ivm Covid-19 onderdeel worden van een Nota-overleg Vastgoed op 11 juni. In dat
overleg kunnen moties worden ingediend. Onze lijn zal zijn dat de beide Kamers hebben ingestemd met RCR,
dat de onderzoeken zijn uitgevoerd met een gunstig resultaat voor de stralingsbelasting en gezondheidseffecten
en een ongunstig resultaat voor alternatieve locaties. Daarmee staat niets de verdere voortgang van de RCR in
de weg. Echter de kamer kan nog steeds uit piëteit met HW (er staat al een radar en er varen schepen met
radars) een motie indienen voor een alternatieve locatie.

Kortom nog geen zekerheid. Daarom heb ik liever een realistischere tekst in de monitor: “Ondanks dat de beide Kamers
hebben ingestemd met de RCR om de gevechtsleidingsradar in HW te plaatsen, heeft de Eerste Kamer gevraagd nog
geen onomkeerbare stappen te zetten. Dit zit de realisatie van windenergie initiatieven in de weg omdat de
radarverstoring nu moet worden doorgerekend t.o.v. HW, twee alternatieve locaties en locatie NM.”

Ik ga graag in gesprek met de initiatiefnemers zoals door jou wordt voorgesteld, Ik stel voor dat te doen in de eerste
twee weken na het AO van 11juni. Daarbij wil ik van Defensie/’RVB de volgende mensen aan tafel of op de tablet
hebben:p , (DGB), (DMO), of (RVB), of van

(CLSK). Daarnaast zou het goed zijn als jij zorgt voor een afvaardiging van EZK en de initiatiefnemers. Bij ons
ruimte genoeg voor een meeting op 1,5 m, maar een deel van de deelnemers op M5 Teams mag ook. Wil jij voor het
plannen van een datum contact opnemen met mijn officier toegevoegd of secretaresse (zie ondertekeningsblok)

Groet

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerïe van Defensie
Kalvermarkt 33 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands
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mi ndef. ni
www. defensie. nI

Officier Toegevoegd

mindef.nl

Secretariaat:

- mindef.nl
T: L
(op woensdag flex)

Tot slot de brief. Die formaliseren we dan na het Notaoverleg met de Kamer en het gesprek dat daarna komt

From:w minezk.nl>
Sent: dinsdag 19 mei 2020 17:34
To: MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
Cc: @minezk.nI>
Subject: RE: wp Groen!

Dag

Windpark Groen is momenteel volop bezig met de voorbereidingen om hun aanbesteding te kunnen gaan
starten. Daarom zouden ze graag met Defensie om de tafel willen om hun bouwplanning (loopt vanaf 2022 tot
eind 2023) af te stemmen. Vraag is met wie ze dat feitelijk kunnen doen.

Windpark Groen wil Defensie graag tegemoet komen door de delen van het windpark die het meeste
radarverstoring op Nieuw Milligen geven, als laatste te bouwen. Dat zou in overleg kunnen woorden vastgesteld
en afgesproken. Verstoring op Nieuw Milligen kan dan zo lang mogelijk worden uitgesteld.

Zou het een idee zijn dat men hun totale windproject komt toelichten in een gesprek onder jouw
voorzitterschap + enkele relevante defensie-collega’s? Dat zou mi in ;e helft van juni digitaal, dan wel fysiek op
het ministerie van Defensie kunnen (waar wij dan desgewenst ook bij kunnen zijn).

In dit verband ben ik ook wel benieuwd hoe het er thans voor staat met de eerder genoemde brief, Ik heb daar
niets meer over gehoord. Is het nog steeds de bedoeling een dergelijke brief te sturen? (of is er wellicht
geconstateerd dat dit bij nader inzien toch niet nodig is?).
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Voorts van de gelegenheid gebruikmakend nog iets anders. Wij informeren elk jaar de Tweede Kamer aan de
hand van een externe monitor over de stand van zaken mbt het realiseren van de doelstelling van 6.000 MW
wind op land in 2020. Dat gaan we binnenkort wederom doen. In die brief beschrijven we ook de relevante
factoren die halen van deze doelstelling beïnvloeden. Op p 3 bovenaan staat een passage mbt radarverstoringen
en wordt ook de voorgenomen verplaatsing van de radar van Nieuw-Milligen genoemd. Vorig jaar stond er een
vergelijkbare tekst; dus dit bevat weinig nieuws voor de TK. Maar toch graag even je blik daar op. Dank alvast.

Gr

Van:
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 22:31
Aan: mindef.nl’ mindef.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: FW: wp Groen defensie VVGB

Dag

Ik heb je gisteren beloofd nog even wat nadere info te sturen. Bijgaand. Kern is dat windpark Groen reeds een VVGB
onder voorwaarden heeft. En in verband met de start van aanbesteding van de windturbines en alle
grondwerkzaamheden e.d. in juni meer helderheid over hun bouwplanning zou moeten hebben.

De feitelijke bouw van de eerste turbines gaat pas starten begin 2022 en de laatste turbines in 2023 (met oplevering van
de allerlaatste turbines september/oktober 2023). Het windpark wil graag met Defensie overleggen om een
bouwpianning op te stellen die zo min mogelijk verstoring veroorzaakt op de radar van Nieuw-Milligen; eea gebaseerd
op TNO-berekeningen. Zie ook hun mail hieronder. Desgewenst kan of ik aanwezig zijn bij een dergelijk
gesprek/gesprekken. Mi vloeien hier geen onomkeerbare stappen uit voort. En we kunnen uiteraard ook afspreken dat
de definitieve instemming op de bouwpianning vanuit Defensie pas plaats vindt nadat de Stas het debat met de IK heeft
gevoerd.

Fijn als dit mogelijk zou zijn, zoals je gisteren al enigszins aan gaf.

En benieuwd naar betreffende concept-brief.

Met vr gr

Van: @ventolines.nI>
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 17:12
Aan: @minezk.nl>
CC: @ventolines.nl>; minezk.nl>
Onderwerp: RE: wp Groen defensie

Hoi

Als Defensie onze windturbine posities zou ranken op verstoring, dan kunnen we daar rekening mee houden. We
kunnen dan de meest verstorende windturbines het laatst bouwen (We gaan er vanuit dat de meest verstorende
windturbines bij elkaar liggen en niet verspreid over het gebied). We kunnen dus met Defensie in principe een
bouwstart per windturbine positie overeenkomen. Die bouwstart voor de eerste windturbine zal begin 2022 zijn en voor
de laatste turbine zomer 2023.

Gr.
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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. 1f 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. 1f 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. 1f 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. 1f 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 800

BS/AL/DCO

Van: ggdgelderlandzuid.nl>
Verzonden: maandag 8 juni 2020 14:29
Aan:
CC: Info EMV; @ggd.amsterdam.nl;
Onderwerp: RE: Radarpost Herwijnen: deadline beantwoording vragen

Geachte

Vorige week woensdag heeft u van het Kennisplatform EMV antwoorden gekregen op twee Kamervragen (zie bijlage bij
de mail van van 3juni 2020). Zou u mij (en het Kennisplatform — in cc) willen laten weten of de vragen
zo voldoende zijn beantwoord?

Verder zou ik graag van u vernemen wat de stand van zaken is met betrekking tot de vragen die u heeft gesteld aan het
centrum ALS. Ik heb meerdere keren aangegeven dat ik graag wil weten welke vragen precies zijn gesteld aan het
centrum ALS en wie de contactpersoon bij het centrum ALS is. Zeker als u de beantwoording van de vragen, zoals u
heeft aangegeven, via de GGD wilt laten lopen. Als jullie de beantwoording van de vragen via de GGD willen laten lopen
dan heb ik ruim van te voren meer informatie nodig, zodat ik met mijn management en de gemeente West-Betuwe af
kan stemmen. Een andere optie is uiteraard dat het centrum ALS de vragen rechtstreeks aan jullie beantwoordt, dus
zonder tussenkomst van de GGD.

Alvast bedankt voor uw reactie en met vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

T 088 144 71 44
Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomeving.nll

Van:
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 09:03
Aan:
CC: ; Info EMV; @ggd.amsterdam.nl
Onderwerp: Re: Radarpost Herwijnen: deadline beantwoording vragen

Beste

Hierbij ontvang je de antwoorden van het Kennisplatform EMV op de twee vragen over ALS.



Met vriendelijke groet,

@ ken nisplatform . nI>
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 11:27
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>
CC: riiksoverheid.nl>; Info EMV <info-emv@kennisplatform.nI>
Onderwerp: Re: Radarpost Herwijnen: deadline beantwoording vragen

Beste

Dank je wel voor het opvragen en doorgeven van de deadline! En ook goed om te weten dat op 11 juni een
Algemeen Overleg over o.a. het voorgenomen radarstation in Herwijnen plaatsvindt.

We zijn bezig met de beantwoording van de twee vragen over ALS en waarschijnlijk gaat 5 juni wel lukken. Na
overleg met op 2juni zal ik jullie definitief uitsluitsel geven.

Met vriendelijke groet,

ggdgelderlandzuid.nl>
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 09:57
Aan: Info EMV <info-emv@kennisplatform.nI>
CC: rivm.nl>; riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Radarpost Herwijnen: deadline beantwoording vragen

Beste

Op 4 mei heb ik doorgegeven dat het Rijksvastgoedbedrijf ( de vragen die ik op 9 april aan het
Kennisplatform heb gemaild graag nog beantwoord wil hebben. Ik zou nog navraag doen naar de deadline en dit
doorgeven. Ik heb vanochtend gebeld en de deadline is al op 5 juni, omdat de radarinstallatie op de agenda
staat voor een overleg van de Kamercommissie op 11juni. Kan jij mij (en — in cc) laten weten wat nog
haalbaar is?

Alvast bedankt en vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

2



Ø
GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

T 088 144 71 44
Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op ni!
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Doc 801

BS/AL/DCO

Van: rjksoverheid.nI>
Verzonden: woensdag 10juni 2020 09:52
Aan: BS/AL/HDB; ., BS/AL/DS/DAOG
Onderwerp: EW: Reactie GGD op: T.a.v. , info inzake Herwijnen

Zoals net telefonisch toegelicht.
Zie onderstaand.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 15:59
Aan:
Onderwerp: Reactie GGD op: T.a.v. , info inzake Herwijnen

Geachte

Ik wil niet dat jullie het antwoord van het ALS centrum (zie hieronder — uw mail van gisteren) verstrekken
namens de GGD, maar dat jullie het antwoord als directe input van het ALS centrum gebruiken bij de
beantwoording van de Kamervraag. De GGD is immers niet betrokken geweest bij de beantwoording van deze
vraag.

Ik heb twee belangrijke opmerkingen bij het antwoord van het ALS centrum:
1. Het ALS centrum gaat voor de berekening uit van 7 gevallen van ALS in 15 jaar. Een huisarts in

Herwijnen heeft dit aantal twee jaar geleden genoemd tijdens een kort telefoongesprek met mij. Ik weet
niet of dit aantal (nog) klopt. Ik weet bijvoorbeeld niet of er de afgelopen jaren nog patiënten bij zijn
gekomen en of er inwoners van Herwijnen zijn die een andere huisarts hebben.

2. Het exacte aantal gevallen van ALS is niet bij de GGD bekend. Het ALS centrum geeft aan dat dit
waarschijnlijk wel bij ons bekend is. Ziektegevallen (met uitzondering van enkele specifieke
infectieziekten), waaronder ALS, worden niet bij de GGD gemeld.

Samengevat en concluderend. De GGD heeft niet alle gevallen van ALS in Herwijnen in beeld. Dit heb ik ook
in een telefoongesprek met u toegelicht (gesprek van 9 april). Ik heb toen ook aangegeven dat ik juist in de
veronderstelling was dat het ALS centrum het beste beeld van het voorkomen van ALS in Nederland heeft. Het
incidentiecijfer dat het ALS centrum noemt in haar antwoord is een globale inschatting gebaseerd op de
aanname van 7 gevallen in 15 jaar.

Ook heb ik twee inhoudelijke opmerkingen:
- Het centrum ALS geeft het volgende aan: O.b.v. de bevotkingsopbouw in de gemeente Lingewaal (circa

10,000 inwoners, waar Herwtjnen tot 2019 toe behoorde, daarna overgegaan in grotere gemeente
West-Betuwe) zou de vei-wachte incidentie circa 3 nieuwe ALS-patiënten per 10 jaar zijn (öf ±4,5 per 15
jaar) .AÏÏeen uitgaande van Heiwijnen (±2,700 inwoners) zou dit neerkomen op ongeveer 1,22 nieuwe
ALS-patiënten per 15 jaar. Het ALS centrum heeft de incidentie van 1,22 niet berekend op basis van de
bevolkingsopbouw. De berekening is gemaakt op basis van het bevolldngsaantal, dus het berekende



getal is niet geconigeerd voor leeftijd en geslacht van de bevolking van Herwijnen. Als er meer of
minder mannen wonen in Herwijnen of als de bevolking van Herwijnen ouder of jonger is dan het
landelijk gemiddelde, dan zou het berekende incidentiecijfer anders kunnen zijn. Ook denk ik dat het
beter zou zijn om een spreiding rondom het incidentiecijfer aan te geven in plaats van één getal. Bij
vragen over de incidentie van kanker in bepaalde straten of wijken geven wij als GGD vaak ook een
spreiding aan (voor meer informatie hierover zie:
https://www.rivm.nl/bibliotheeklrapporten/609400002.pdf). Uit uw mail aan het ALS centrum leid ik af
dat u het ALS centrum heeft gevraagd te reageren op bepaalde bestaande informatie en dat jullie ze niet
hebben gevraagd Herwijnen te vergelijken met andere dorpen (of gemeenten) of ander onderzoek te
doen. Dit is mogelijk een verklaring voor de globale inschatting op basis van een aanname.

- Het aantal ALS-patiënten over de afgelopen 15 jaar is dus niet 35x verhoogd maar een stuk minder
aantal keer verhoogd. De schatting van 35x verhoogd komt waarschijnlijk van een vergelijking van de
prevalentie, maar het is dus niet correct om die te gebruiken bij het vergelijken van gebieden. Volgens
de website van het ALS centrum is de prevalentie 9 tot 11 per 100.000. Als er nu op dit moment 7
patiënten met ALS in Herwijnen zijn, dan zou dit in vergelijking met 9 per 100.000 een 29 keer hogere
prevalentie zijn, maar zoals het ALS centrum ook aangeeft is het beter om de incidentiecijfers (het
aantal nieuwe patiënten over een bepaalde periode) te vergelijken en niet de prevalentie (het aantal
patiënten op een bepaald moment).

Succes met de beantwoording van de Kamervragen.

Met vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 16501 BC Nijmegen
T088 1447144

Ge de ra n d -Zuid www. ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl!

Van: rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 8 juni 2020 14:49
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>
Onderwerp: FW: T.a.v. , info inzake Herwijnen

In opvolging op mijn vorige mail.
Hierbij de correspondentie met het ALS centrum.
We willen hun antwoord graag gebruiken, graag geven wij aan dat deze beantwoording ook met jullie is
afgestemd.
Is dat akkoord?
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Groet,

Van: ALS Centrum <info(als-centrum.nl>
Verzonden: dinsdag 2juni 2020 11:11
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: T.a.v. , info inzake Herwijnen

Beste

Dank voor uw e-mail. Ik heb uw informatie doorgestuurd naar de deskundigen op dit gebied binnen het ALS
Centrum Nederland en hierop hebben zij onderstaande antwoorden geformuleerd. Ik hoop dat u hiermee verder
bent geholpen en ik hoor het uiteraard graag als wij nog iets voor u kunnen betekenen!

Vragen omtrent radar in Herwijnen van , Omgevingsmanager Rij ksvastgoedbedrijf
Vraag 1: “In een van deze vragen wordt de stelling geponeerd dat in Herwtjnen sprake is van 35x meer ALS
gevallen dan in de rest van Nederland. Graag ontl’ang ik jullie zienswijze ofdeze stelling klopt.”

Het belangrijkste is om de incidentie en niet de prevalentie te gebruiken om gevallen van ALS tussen
verschillende regio’s te vergelijken. Dus niet alleen het absolute aantal patiënten meenemen, maar ook de
periode waarover geobserveerd wordt hoeveel personen ALS krijgen. Dus om gemeenten (of landen) te
vergelijken gebruikt men het aantal ALS-patiënten per 100,000 persoonsjaren. Bij voorkeur ook gecorrigeerd
voor bevolkingsopbouw (leeftijd en geslacht).

O.b.v. de bevolkingsopbouw in de gemeente Lingewaal (circa 10,000 inwoners, waar Herwijnen tot 2019 toe
behoorde, daarna overgegaan in grotere gemeente West-Betuwe) zou de verwachte incidentie circa 3 nieuwe
ALS-patiënten per 10 jaar zijn (of ±4,5 per 15 jaar).
Alleen uitgaande van Herwijnen (±2,700 inwoners) zou dit neerkomen op ongeveer 1,22 nieuwe ALS-patiënten
per 15 jaar.
In een overleg met de huisarts van Herwijnen heeft die aangegeven 7 ALS-patiënten in zijn praktijk te hebben
gehad in de afgelopen 15 jaar (zie bijlage).
De exacte geobserveerde gevallen in de gemeente Lingewaal van de afgelopen 15 jaar zijn waarschijnlijk bij de
GGD bekend. Er loopt een onderzoek bij het ALS Centrum om deze aantallen preciezer in kaart te brengen,
maar daar zijn nog geen gegevens van bekend.

Het aantal ALS-patiënten over de afgelopen 15 jaar is dus niet 35x verhoogd, maar een stuk minder aantal keer
verhoogd.
Hierbij is het nog belangrijk dat verschillende factoren, zoals genetische factoren en omgevingsfactoren, van
invloed kunnen zijn. Bij kleine groepen, zoals bij een laag inwonersaantal in Herwijnen, is het nog moeilijker
om verbanden aan te tonen.

De schatting van 35x verhoogd, komt waarschijnlijk van een vergelijking van de prevalentie, maar het is dus
niet correct om die te gebruiken bij het vergelijken van gebieden.

Vraag 2: “Daarnaast ben ik ook benieuwd naarjullie standpunt over de relatie tussen de betreffende straling
en de mogelijke invloed op een verhoogd risico op ALS. Ook hier zijn vragen over gesteld en wordt door de
vraagstellers verwezen naar Frans onderzoek (Beard et al 2016, zie bijlage).”
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Door het ALS Centrum is in de Prospectieve ALS studie Nederland (PAN studie) onderzoek gedaan naar
blootstelling aan extremely low-frequency magnetic fields (ELF-MF) binnen beroepen. Maar deze straling is
niet vergelijkbaar met radar. In het onderzoek van Beard et al. 2016 wordt geschreven over het effect van radar
op de duur tot overlijden bij militairen met ALS. Ze beschrijven een trend met mogelijk een kortere overleving
na blootstelling aan radar, maar dit is niet significant en zou dus eerst verder onderzocht moeten worden. Er is
dus nog maar beperkt onderzoek beschikbaar over het effect van radar op ALS en hier is dus geen goede
uitspraak over te doen.

Binnen het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) is specialist op het gebied van
magnetische straling en gezondheid en mogelijk kan zij nog vragen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

ALS Centrum Nederland 1 UMC Utrecht
Huispostnr F02.230 1 Postbus 85500 1 3508 GA Utrecht
www.als-centrum.nl 1 @ALS_Centrum

Op vr 29 mei 2020 om 10:20 j

____

rijksoverheid.nl>:

Geachte

Ik heb geprobeerd u net telefonisch te bereikben

Kennelijk is er iets misgegaan met het versturen van de info als opvolging van mijn mail van 1 mei.

Hierbij nogmaals deze informatie.

Het gaat vooral om de stelling dat er in Herwjinen 36 zoveel maal ALS zou zijn als elders in NL.

Kunnen jullie hier een reactie op geven.

De vraag heeft inmiddels enige urgentie, 11juni staat er een kamerdebat gepland.

Ik wil graag even afstemmen of een reactie voor die tijd nog mogelijk is en als dat niet zo is wat we eventueel
kunnen communiceren wat wel haalbaar is, ik ben bereikbaar op

Met vriendelijke groet,

4



Omgevingsmanager RVB

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. 1f 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.

5



Gelderland-Zuid

Ministerie van Defensie
t.a.v.
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

ons kenmerk:
uw kenmerk:
datum:
onderwerp:

Doc 803

In het NRC van 10 juni ji. stond een artikel over het plaatsen van een radar door Defensie in
Herwijnen, gemeente West-Betuwe.
In dat artikel staat dat het ministerie van Defensie de GGD gevraagd heeft om het aantal ALS-gevallen
te bekijken.
Ook in de Gelderlander van 11 juni staat in een artikel over dit onderwerp dat staatssecretaris B.
Visser de GGD heeft gevraagd het aantal ziektegevallen na te gaan en te duiden.

Deze uitspraken in de media herkennen wij niet. GGD Gelderland-Zuid heeft van uw ministerie geen
opdracht ontvangen om onderzoek te doen naar het aantal ALS-gevallen in Herwijnen.

Vanuit onze GGD is over deze zaak alleen contact geweest met de
Rijksvastgoed bed rijf.

om g evi n gs man ag er

De GGD Is een gemeentelijke orgaan. Wij werken voor de gemeenten en hun inwoners in onze regio.
Als het ministerie van Defensie de GGD een opdracht zou wil geven, zal dit altijd moeten in
afstemming met betreffende gemeente.

Met vrienJeIijke groet,

Directeui Publieke Gezondheid

GGD Gelderland-Zuid

Postbus ii2O

6501 BC Nijmegen

www.ggdgelderlandzuid.nl

Ineo@ggdgeIderIandzuid.nl

Bezoekadres regio Nijmegen

Groenewoudseweg 275

6524 TV Nijmegen

T 088 - 144 71 44

F 024 - 322 69 80

Besoekadres regio Rivierenland

Kersenboogerd 2

4003 8W Tiel

T 088 - 144 73 00

F 088 - 144 73 gg

GGD/N/DIR/2296/MP/mvv afdeling: Directie
contactpersoon:

12 juni 2020 doorkiesnummer: 7102
Onderzoek ALS-gevallen Herwijnen e-mail: ggddirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte



Doc 804

NOTITIE
Aan: Defensie/DGB/DMO/RvB/CLSK
Kopie: EZK
Van: WKG
Datum: 12juni2020
Re: Doelen en achtergrondinfo vergadering 17juni

IN LEIDING
Windplan Groen is een plan van 400 agrariërs voor de realisatie van 86 windturbines (zie
onderstaand plaatje). Optioneel kunnen er op termijn mogelijk in het meest zuidelijke deel nog 4
windturbines bijkomen, nadat de aldaar bestaande turbines zijn gesaneerd.

II \
PONDERA Affiiengen 4ndturbines WP Groen
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Het plan bestaat uit 78 grote windturbines en $ kleine windturbines met een gezamenlijk opgesteld
vermogen van ongeveer 500 MW en een productie van 1,8 GWh. Hiermee wordt dit windpark zowel
in opgesteld vermogen als in productie het grootste windproject op land in Nederland. De totale
investering voor het windpark bedraagt ongeveer 500 Miljoen. Het project zal een
projectfinanciering aantrekken van banken.

PLANNING
Het is essentieel dat dit windpark kan bijdragen aan het behalen van de kabinetstaakstelling voor het
opwekken van duurzame energie in 2023. Dit betekent dat het Windpark in dat jaar in gebruik moet
worden genomen om voor de taakstelling mee te tellen. Daarnaast is er voor WKG een SDE subsidie
verleend met een uiterste datum van in gebruikstellen van de windturbines: Maart 2024. l.v.m. de
financierbaarheid eisen banken een marge van 3 —4 maanden tussen de gecontracteerde
bouwplanning en de uiterste datum voor in gebruik name.
Terugrekenend:



- Om in 2023 in gebruik genomen te kunnen worden, moet de bouw van het Windpark, die
ongeveer 17 maanden duurt, starten uiterlijk in juni 2022.

- Daarvô6r moeten de turbines besteld en geleverd worden, wat ongeveer 14 maanden kost.
- Voorafgaand aan deze contractering vindt de aanbesteding van een turbineleverancier plaats

en moet de noodzakelijke financiering worden verkregen.
- De aanbesteding moet uiterlijk starten in juli 2020.

Momenteel bevindt het project zich in de voorbereiding van de definitieve aanbesteding. Een eerste
aanbestedingsronde is gehouden en de resultaten daarvan worden gebruikt om de definitieve
aanbestedingsdocumentatie aan te scherpen en in Juli 2020 met marktpartijen te kunnen delen.
De bouwplanning is een essentieel onderdeel van de aanbestedings-documentatie.
Voor een definitieve bouwplanning is definitieve goedkeuring van Defensie nodig dat aan de
voorwaarden van de WGB is voldaan.

RADARHINDER
Uit een onderzoek van TNO is komen vast te staan dat de windturbines de Defensie radar te Nieuw
Milligen verstoren. Het plan is deze radar naar het dorp Herwijnen te verplaatsen. Voor Windplan
Groen heeft Defensie een VVGB verstrekt waarin ook wordt geanticipeerd op deze verplaatsing. De
verplaatsing van de radar lijkt goed uitvoerbaar voor het einde van de bouw van Windplan Groen.
Mogelijk is de verplaatsing nog niet gerealiseerd voor de start van de bouwperiode, maar kan hinder
op de radar te Nieuw Milligen voorkomen worden door eerst de windturbines te bouwen die geen
hinder veroorzaken. Het is dus mogelijk om de realisatie van Windplan Groen zodanig aan te passen
dat eventuele hinder voor de Defensieradar in Nieuw Milligen tot een minimum wordt beperkt. In
dat kader zijn in de loop van de tijd een aantal afspraken tussen WKG en Defensie benodigd:

Tijdstip Relevante Mijlpaal WPG Afspraken WKG - Defensie
Juli 2020 Uitsturen definitieve Vaststellen bouwvolgorde voor de 86

aanbestedingsdocumentatie windturbines om radarhinder op de radar Nieuw
inclusief bouwpianning Milligen te voorkomen

Januari 2021 Goedkeuring Verklaring van Defensie dat aan alle
kredietcommissie banken voorwaarden in de VVGB wordt voldaan, indien

WKG voldoet aan de overeengekomen
bouwplanning

Juni 2022 Start bouw windturbines WKG informeert Defensie over voortgang bouw

DOEL VAN HET OVERLEG 17 JUNI
De windturbines van Windplan Groen worden gebouwd in de periode tussen Juni 2022 tot eind 2023.
WKG kan t/m juli 2020 de bouwvolgorde van de windturbines nog aanpassen, waarbij de
windturbines die geen hinder opleveren voor de Defensie radar (vanaf locatie Nieuw Milligen) het
eerst worden gebouwd en de windturbines met de meeste hinder naar achteren worden geschoven.
Bespreekpunten:

- Welke windturbine posities zijn voor Defensie het meest hinderlijk voor de radar te Nieuw
Milligen, zodat WKG Uit kan meenemen in het aanpassen en vaststellen van de
bouwplanning?

- Wat is nu de planning voor het Inpassingsplan Herwijnen en realisatie van de radar
Herwijnen?

- Daarnaast bespreken we graag de definitieve verklaring van Defensie die WKG nodig heeft
om het project te kunnen financieren en de wijze waarop partijen elkaar informeren over de
vorderingen.



Doc 805

BS/AL/DCO

Van: ventolines.nl>
Verzonden: dinsdag 16juni 2020 14:22
Aan: BSJAL/HDB/Stafbureau; DMO/PROJN/STGP;

DMO/PROJN/DIP PROJN; minezk.nI;
BS/AL/DS/DAOG; BS/AL/HDB;

gmail.com;
rij ksoverheid.nl; rij ksoverheid.nl;

AL/HDB/PROJ DGB; minezk.nl
CC: MA, BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Wp Groen 17juni 14:00 uur
Bijlagen: 20200616 - WKG - Defensie .pdf

Goedemiddag,

Ter voorbereiding op het overleg van morgen ontvangen jullie hierbij een korte notitie met achtergrond informatie over
Windpian Groen en met de voor ons belangrijke bespreekpunten.

Tot morgen

Met vriendelijke groet,

Windkoepel Groen

Van: mindef.nl
Verzonden: maandag 15 juni 2020 10:19
Aan: mindef.nl; mindef.nl; minezk.nl;

@mindef.nl; mindef.nl; gmail.com; mindef.nl;
rijksoverheid.nI; rijksoverheid.nl; mindef.nI;

minezk.nl
CC: mindef.nI
Onderwerp: Wp Groen 17juni 14:00 uur

Goedemorgen allen,

Gezien de hoeveelheid deelnemers aan de vergadering is een andere vergaderruimte gereserveerd (MFR Stovepipe). De
MFR Stovepipe bevindt zich in gebouw 276 (Eetzaal). Bij binnenkomst (hoofdingang) rechts de gang in en dan rechtdoor
de MFR Stovepipe. Gebouw 276 is na de slagboom (Ingang AOCS NM) rechtsaf en direct (na 10 meter) linksaf. U rijdt
dan voor het gebouw langs. Voorbij het gebouw bevinden zich rechts de parkeerplaatsen.

Adres AOCS NM:
Amersfoortseweg 248
3888 NS UDDEL

Met vriendelijke groet,

Officier Toegevoegd commodore van Ingen



Directoraat-Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Plein 4 1 Den Haag 1 Kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag MPC 58B

E mindef.nI

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. 1f 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 807

Van: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 13:41
Aan: , DMO/PROJN/DIP PROJN; , BS/AL/HDB;

MA, BS/AL/HDB; BS/AL/DS/DAOG
Onderwerp: Fwd: Verklaring van Geen bezwaar windpark groen
Bijlagen: 201 9918 Verlaring van geen bezwaar (VVGB) Windplan Groen (d.d. 2 juli 2019. ref.

DHW-2019- RT-1 00322340)

Van:” , CLSKIPLV C-LSKJDO/C4ISR/Sffl ATM” < W @mindef.nl>
Datum: woensdag 17juni 2020 om 13:33:41
Aan:” S EMSD, CLSK/PLV C-LSKJDO/C4ISR/SAW C2” < (mindef.n1>
Onderwerp: Verklaring van Geen bezwaar windpark groen

Routeringgegevens Document 2019006365

Omschrijving: Rapportage aangaande radarverstoringsondenoek voor radarhindertoetsing Windplan

Exemplaar : 01 van 1

BeK Afd. Behandelaar Naam
Dffi/CLSK # DIS REGISTREREN # DIS REGISTREREN
CLSK)DO C4ISR ADM MDW
CLSKDO C4ISR ARC2 LVL LUCHTHAVN HOT
Dffl/CLSK # DIS VERZENDEN # DIS VERZENDEN
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Doc 808

Ministerie van Defensie

GGD Gelderland-Zuid Hoofddirectie Beleid

LocatieT.a.v.
Den Haag - Plein
Kalvermarktc.Postbus 1120
Kalvermarkt32
‘s-Gravenhage6501 BC Nijmegen
Postadres
Kalvermarkt 38
2511 CB S-GRAVENHAGB
MPC 58B

Contactpersoon

Mdw Project Luchtvaaraken

Datum
Betreft Aantal en duiding ALS-patiënten te Herwijnen www.detensie.nl

BS20202012310

Bij beantwoording, daWm,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Het Ministerie van Defensie heeft het voornemen een radarstation te Herwijnen te
plaatsen. Om deze radar ruimtelijk juist in te passen is het besluit tot
Rijkscoördinatieregeling (RCR) op 6 juni 2019 genomen. In de uitvoering van een
zorgvuldige RCR-procedure is ruimte voor inspraak en het beantwoorden van
vragen van omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden.

In de afgelopen periode kwamen zorgen omtrent ALS naar voren vanuit de
omgeving. Sinds medio 2017 is diverse keren contact geweest tussen
medewerkers van de GGD Gelderland-Zuid (hierna GGD), de gemeente Lingewaal
(nu gemeente West Betuwe) en de projectgroep van het Ministerie van Defensie
en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) met betrekking tot deze zorgen. Het Ministerie
van Defensie spreekt voor deze eerdere samenwerking haar dank uit.

Door het RVB namens Defensie medio maart vier vragen gesteld. In de brief met
kenmerk GGD/N/DIR/2296/MP/mvv d.d. 12 juni 2020 geeft u aan deze vragen
niet direct van het Ministerie van Defensie te hebben ontvangen waardoor
onduidelijkheid omtrent de herkomst van de vragen is ontstaan. De heet Kaat van
het RVB werkt in opdracht van het Ministerie van Defensie en maakt dit bij
externe contacten ook duidelijk. Hierover is telefonisch contact geweest op 16 juni
2020 tussen u en mij. Om onduidelijkheid weg te nemen hebben we afgesproken
dat ik een brief zou sturen.

Van de vier door hem aan de GGD gestelde vragen zijn twee vragen door de GGD
uitgezet bij kennisplatform EMV, twee vragen zijn door het RVB in overleg met de
GGD gesteld aan het ALS-centrum. De beantwoording door het ALS-centrum is op
8 juni door de RVB aan de GGD voorgelegd met de vraag of we mochten aangeven
dat de beantwoording met jullie is afgestemd. Daarop is door de GGD aangegeven
dat zij niet geassocieerd wilde worden met de beantwoording. Tevens is door de
GGD een aantal opmerkingen bij de beantwoording door het ALS-centrum
geplaatst. Een van de opmerkingen betreft het incidentiecijfer, waarvan u aangeeft
dat dit een globale inschatting is gebaseerd op een aanname. Hierover treden we
graag nader met de GGD in gesprek.
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Hoafddirectie BeleidVoor Defensie blijft duldeli)kheld omtrent het daadwerkelijke aantal ALS-gevallen
van belang. Om antwoorden op de vragen en zorgen van de omgeving te bieden,

Datum
wil ik u vragen om een reactie op de onderstaande vragen:

- Hoeveel ALS patiënten zijn er in het dorp Herwijnen in de gemeente West Onze tefetentie

Betuwe?
- Kent het dorp Herwijnen daarmee een significant hoger aantal ALS-

patiënten in vergelijking met de rest van Nederland?
- Indien ‘]a kunt u dit significant hoger aantal ALS-patiënten in het dorp

Herwijnen duiden en kunt u daarbij ingaan op de inhoudelijke
opmerkingen die u maakte n.a.v. de beantwoording van het ALS-centrum?

- Indien u niet in staat bent onze vragen te beantwoorden, kunt u dan
aangeven welke instantie:
• mogelijk wel beschikt over informatie omtrent het exacte aantal ALS-

gevallen; en/of,
• in staat is een mogelijk significante verhoging van het aantal ALS-

gevallen in Herwijnen te kunnen duiden.

Zoals besproken in het telefonisch contact op 16 juni 2020 tussen u en mij is
afgestemd dat u het contact zult verzorgen met de gemeente West Betuwe.

Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Directeur Integraal Beleid
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doc 809

ES/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 14:57
Aan: BS/AL/HDB
cc:
Onderwerp: Re: Moties Herwijnen NO 11juni

Ha

Ja, we mikken op een rapport inderdaad medio juli (2020).

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 24 jun. 2020 om 14:02 heeft mindef.nl” het volgende geschreven:

Hi

Op onderstaande bericht had ik nog geen bevestiging van gezien. Is half juli nog steeds de
verwachting? En aangezien ik niet betrokken was bij de afstemming over deze evaluatie, ben ik even
benieuwd in welke vorm jullie dit ‘product’ zullen opleveren. Is dat in de vorm van een rapport?

Groet,

From:
Sent: dinsdag 16 juni 2020 17:01
To: BS/AL/HDB
Cc: t rijksoverheid.nl;

rijksoverheid.nl; BS/AL/DS/DAOG;
AL/HDB/PROJ DGB

Subject: RE: Moties Herwijnen NO 11juni

Ha

Ik meen mij te herinneren dat we medio juli hadden aangegeven en ik denk dat die planning wel te
halen is (@

Grt

T Location
M
E tno.nI



Senior research scientist
Electronic Defence

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the From:
addressee or 1f 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.nI < mindef.nl>
Sent: dinsdag 16 juni 2020 16:21
To: rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; rnindef.nl;

tno.nl>; JA.Wagner@mindef.nl
Subject: Moties Herwijnen NO 11 juni

Allen,

Zojuist zijn de volgende moties aangenomen in de stemming van de moties uit het NO. Zie
onderstaande tekst;

- Motie 34919-57 Karabulut: verzoekt de regering alle onderzoeken en informatie af te wachten,
de rijkscoördinatieregeling op te schorten en derhalve de Smart-L-radar nu niet in Herwijnen te
plaatsen en verzoekt de regering tevens in gesprek te gaan met het bewonerscomité “Radar
nee” en de gemeente West Betuwe.
Appreciatie Staatssecretaris: ontraden
VERWORPEN

- Motie 34919-59 Voordewind: verzoekt de regering vanwege landsbelang door te gaan met het
zoeken naar alternatieve locaties voor het geval Herwijnen toch niet de definitieve locatie van
de Smart-L-radar kan worden.
Appreciatie staatssecretaris: oordeel Kamer
AANGENOMEN
Let op; Stas heeft interpretatie van deze motie bij Voordewind getoetst en Voordewind is met
volgende interpretatie akkoord gegaan: STAS: “Als ik het verzoek in de motie zo kan
interpreteren dat ik nogmaals aan de twee betrokken gemeenten die gaan over de drie locaties
die uit het alternatievenonderzoek zijn gekomen, vraag hoe zij daar tegenover staan, dan zou ik
de motie oordeel Kamer kunnen geven.” [NB dus niet: opnieuw alternatief onderzoek doen
breed in Nederland]

- Motie 34919-60 Voordewind: verzoekt de regering te wachten met de bouw van de radar tot
het ALS-onderzoek er is.
Appreciatie staatssecretaris: oordeel Kamer
MNGENOMEN
Let op: Stas heeft interpretatie van deze motie bij Voordewind getoetst en Voordewind is met
volgende interpretatie akkoord gegaan: STAS “Ik ga mijn interpretatie geven, omdat ik de motie
op meerdere manieren kan uitleggen. Ik heb aangegeven dat ik de GGD specifiek heb gevraagd
om te duiden of de aantallen die door bijvoorbeeld bewoners genoemd worden, kloppen. Dat
zijn dus de aantallen waaraan wordt gerefereerd. Verder heb ik gevraagd of ze die aantallen
kunnen duiden. Die vraag heb ik uitgezet. Daarnaast heb ik gezegd dat er volgens mij een
wetenschappelijk onderzoek loopt van de Universiteit Utrecht. Ik weet dat niet helemaal zeker,
maar volgens mij doet de Universiteit Utrecht dus ook onderzoek, overigens niet in opdracht
van Defensie maar gewoon in algemene zin. Daar ga ik niet op wachten, voorzitter. Het is een
onafhankelijk onderzoek en ik weet niet wat het tijdpad is. Ik weet dus ook niet wanneer het
beschikbaar komt. Het enige wat ik kan beïnvloeden, is de GGD en de vraag die ik heb gesteld.
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In de motie staat “de bouw van de radar”. Als ik de rijkscoördinatieregeling inclusief alle
stappen ga doen, betekent dat dat de bouw in 2021 zou starten. Ik kijk even opzij en zie dat dat
klopt. Als ik de motie zo zou mogen uitleggen dat de vraag die ik aan de GGD heb gesteld, voor
die tijd moet zijn beantwoord, dan is de motie oordeel Kamer.” [NB dus niet: ook nog wachten
op onderzoek Universiteit Utrecht]

- Motie 34919-61 Voordewind: verzoekt de regering aan te tonen dat de Smart-L-radar aan zowel
de ICNIRP-norm van 1998 als van 2020 zal voldoen.
Appreciatie staatssecretaris: oordeel Kamer
AANGENOMEN

Komende donderdag wil de STAS daarnaast een update over het verdere proces weten en daarvoor wil
ik o.a. de nota proces Herwijnen ter kennis neming gebruiken die we maandag hebben besproken.

Mijn vragen zijn daarmee:

@ Motie 34919-59 Voordewind onder de interpretatie van de STAS had jij al opgenomen als
actiepunt. Wanneer denk jij dat we een formeel antwoord van de gemeenten kunnen ontvangen? Dan
neem ik die op in de procesplanning.

Motie 34919-61 Voordewind: ‘aan te tonen dat de Smart-L-radar aan zowel de ICNIRP-norm
van 1998 als van 2020 zal voldoen’. Deze evaluatie hebben jullie al informeel gedaan, maar dat moeten
we nu dus aantonen. Hoe kunnen we daar formeel vorm aan geven? Op welke termijn kan dat?

Mijn opmerking mbt motie Motie 34919-60 Voordewind: een formele uitvraag zal een dezer dagen naar
de GGD en het RIVM (op advies van de GGD) worden verstuurd. De benodigde brieven worden nu
informeel voorgelegd aan de Stas.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Hoofddirectïe Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.nl

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of
Uit beticht 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. 1f 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
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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. 1f 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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Doc812

BS/AL/DCO

Van: ) < minezk.nl>
Verzonden: maandag 29juni 2020 18:05
Aan: BS/AL/HDB; ventolines.nI
CC: rjksoverheid.nl; gmaitcom;

@ventolines.nl
Onderwerp: RE: Overleg Wind park Groen! VVGB

Dag

Ik heb eea net nog even een keer gelezen: prima wat mij betreft.

Gr

Van: mindef.nl
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 14:30
Aan: ventolines.nl;
CC: rijksoverheid.nI; gmail.com; @ventolines.nI
Onderwerp: RE: Overleg Windpark Groen! VVGB

Allen,

Dank voor de op- en aanmerkingen. Deze heb ik verwerkt in het verslag.

Mbt. de vraag van : ik heb de volgende actie in het verslag opgenomen:
Actie: TNO betrekken in het vaststellen van de volgorderlijkheid van de bouw van de turbines en te betrekken in de
bepaling welke mogelijkheden / beperkingen er zijn in de afstemming van de beider projectplanningen op basis van
voortschrijdend inzicht (Actie:

heeft al aangegeven contact te leggen met TNO mbt deze actie.

Graag voor 1juli reactie op het concept indien er nog resterende op-/aanmerkingen zijn. Wanneer ik die niet ontvang,
veronderstel ik dat er een akkoord ligt op deze versie van het verslag.

Groet,

From: ventolines.nl>
Sent: woensdag 24juni 2020 15:28
To: minezk.nl>; BS/AL/HDB < mindef.nl>
Cc: riiksoverheid.nl; minezk.nl>;

gmail.com>; @ventolines.nl>
Subject: RE: Overleg Windpark Groen! VVGB

Goedemiddag

Hierbij nog enkele aanvullingen in de tekst m.b.t. de planning.



Wat betreft de acties:
We denken dat de eerste 2 acties (van het verslag) in 1 meeting tegelijk behandeld kunnen worden. Aangezien we graag
z.s.m. tot afspraken willen komen over de bouwvolgorde zal mijn collega vandaag nog contact zoeken met

voor het inplannen van de vervolgafspraak.

Met vriendelijke Groet,

Van: minezk.nl>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 18:06
Aan: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; ventolines.nl>
CC: riiksoverheid.nl; minezk.nl>
Onderwerp: RE: Overleg Windpark Groen! VVGB

Dag

Goede zaak dat eea wat meet op hoofdlijnen is gebracht. Zie bijgaand wat tekstueel commentaar van mijn kant + een
vraag.
En het lijkt me goed dat (zoals je ook vraagt) nog even expliciet de planningsmomenten van Wp Groen checkt,
zoals die hier weergegeven staan.

Vrgr

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 23juni 2020 16:13
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

ventolines.nl; minezk.nl>; @ventolines.nl;
@mindef.nl; gmail.com; mindef.nl; riiksoverheid.nl;

riiksoverheid.nl
Onderwerp: RE: Overleg Windpark Groen! VVGB

All,

Naar aanleiding van reacties het stuk geanonimiseerd en op hoofdlijnen gebracht. Graag verzoek aan windpark Groen
om de planning - zoals genoemd in het verslag - van haar project expliciet te controleren.

Groet,

From: B5/AL/HDB
Sent: vrijdag 19 juni 2020 10:57
To: MA, BS/AL/HDB mindef.nl>; DMO/PROJN/SIGP

mindef.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>;
1 ventolines.nl’ < ventolines.nl>;

minezk.nl>; @ventolines.nl @ventolines.nl>;
BS/AL/DS/DAOG r@mindef.nl>; gmail.com’ < gmail.com>;

mindef.nl>; rijksoverheid.nl’
riiksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl’ < riiksoverheid.nl>

Subject: RE: Overleg Windpark Groen! VVGB

2



Bij deze het gespreksverslag van onze bijeenkomst op 17-06-2020 te AOCS Nieuw Milligen met betrekking tot Wîndpark
Groen en SMART-L.

Graag ontvang ik op/aanmerkingen zodat het verslag kan worden vastgesteld.

Groet,

Original
From: MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
Sent: dinsdag 2juni 2020 12:51
To: MA, BS/AL/HDB; DMO/PRO]N/STGP; DMO/PROJN/DIP
PROJN;’ ventolines.nl’; ; @ventolines.nl’;

BS/AL/DS/DAOG; BS/AL/HDB; gmail.com’; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;’ rijksoverheid.nl’; 1 rijksoverheid.nl’
Subject: Overleg Windpark Groen/
When: woensdag 17juni 2020 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
Where: AOCS Nieuw Milligen/ MS teams

Beste heer/mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit voor een gesprek omtrent de bouwplanning en het totale windproject van Windpark Groen. De
vergadering zal plaatsvinden in de “Highway” op AOCS Nieuw Milligen in het stafgebouw (gebouw 278), eerste
verdieping, naast Bureau Commandant. Hier is voldoende ruimte voor max acht personen om een meeting te houden,
maar een deel van de deelnemers zou ook op MS teams kunnen. MS team vergadering wordt deze week nog
aangemaakt.

Mocht de datum of tijdstip u niet schikken, verneem ik dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

Officier Toegevoegd commodore van Ingen

Directoraat-Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Plein 4 1 Den Haag Kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

E mindef.nI
M

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.
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This message may contain information that is not intended for you. 1f 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. 1f 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. 1f 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. 1f 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 813

BS/AL/DCO

Van: DMO/PROJN/DIPPROJN
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 14:07
Aan: @ventolines.nI
CC: BS/AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB
Onderwerp: FW: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hierbij een opgave van de bouwnummers van de windmolens waar wij hinder van ondervinden en storend zijn:
Concreet de windturbines met de volgende bouwnummers: HVN 1.1 t/m HVN 1.9 en HVZ 1.1 t/m HVZ 1.8 voor de
westelijke rij en HTN 1.1 t/m HTN 1.6, HTZ 1.1 t/m HTZ 1.5 en 051 1.1 t/m OST 1.2 voor de oostelijke rij.

MVG

Wnd. Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AS 1 Utrecht 1 Gebouw K71K8 1
Postbus 90125 1 3509 55 1 Utrecht 1 MPC 55A

M
E mindef.nl
W www.defensie.nI/dmo

Van:
Verzonden: dinsdag 30juni 2020 07:51
Aan: BS/AL/HDB; DMO/PROJN/DIP PROJN; AL/HDB/PROJ DGB
CC:
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemorgen

Dank voor je reactie.

en (als ik de namen goed heb genoteerd, zou ik van jullie ook een reactie mogen ontvangen?

Bij voorbaat dank,

Project Manager



Ventotines

WIC Almere 251± floor, P.i. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands

@ventolines.nI
W: www.ventolines.nI

Van: mindef.nl < mindef.nI>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:51
Aan: @ventolines.nI>; mindef.nI; mindef.nl
CC: ve ntol i fles. n 1>; ()ve nto Ii nes . ni>;

@ventolines.nI>
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo

Bij deze alvast mijn beschikbaarheid op dit moment in kleur onderstaand.

Groet,

From: @ventolines.nl>
Sent: donderdag 25juni 2020 14:48
To: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; B5/AL/HDB

mindef.nl>; AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>
Cc: ventolines.nl>; @ventolines.nl>;

@ventolines.nl>
Subject: WKG: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste mensen,

Vorige week spraken wij elkaar in Nieuw-Milligen over de verplaatsing van de defensie radar naar Herwijnen in relatie
tot de realisatie van Windplan Groen. Er zijn aan het einde van de vergadering een aantal acties genoteerd:

Actie: opstellen tijdspaden RCR-procedure/Herwijnen en Windpark Groen, naast elkaar leggen, inpassen en
restrisico’s inzichtelijk maken (Actie: coördinatie door en
Actie: vaststellen mogelijke volgorderlijkheid van de bouw van de turbines ten behoeve minimaliseren
knelpunten (Actie:
Actie Ventolines en TNO via projectteams: als windpark Groen nieuwe technische details aanlevert, kan TNO bij
projectteam Herwijnen daarin betrokken worden om te onderzoeken of product- en materiaalkeuze in de
turbines nog invloed heeft op de verstoring door de windmolens. TNO dient gast te worden aan het overleg.

Met name met betrekking tot de tweede actie zouden we graag op korte termijn met jullie spreken, maar ook de derde
actie willen we graag oppakken. Onze doelstelling is om voor 1juli de beperkingen in kaart te hebben in de
volgordelijkheid van de bouw van de wind turbines.

Wij zouden beschikbaar zijn voor een online (video-)vergadering op korte termijn op de volgende tijdstippen (een uur
lijkt hiervoor in eerste instantie voldoende?).
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Maandag 6 juli 14.00 — 17,00

Woensdag 8juli 09.00 — 14.00
Vrijdag 10juli 12.00— 16.00

Ik hoop dat één van deze mogelijkheden jullie uitkomt. Ook zouden we graag de informatie ontvangen welke wind
turbines binnen Windplan Groen het meest verstorend zijn voor de defensie-radar Nieuw-Milligen, zodat we deze
informatie alvast kunnen meenemen in onze overwegingen.

Bij voorbaat dank voor jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

Lentotines

WTC Almere 25t)1 floor, P.]. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands
M:

ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

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. 1f you are not the addressee or 1f 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/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: dinsdag 7juli 2020 16:33
Aan:
Onderwerp: Bewonersgesprek actiecomite Radar NEE radar herwijnen

Beste

In een eerder stadium heb ik begrepen dat jullie gesprekken voeren met bewoners om hen verder te
informeren over de gecombineerde onderwerpen gezondheid en radars. Daarin heb ik begrepen dat deze
11 en 17 maart zijn gehouden, maar dat er nog een bijeenkomst met het actiecomite Radar Nee
gehouden moet worden. In verband met corona was dat destijds uitgesteld. Mijn vraag is: is dat gesprek
met het actiecomite inmiddels gepland/heeft deze plaats gevonden?
Zo nee, is het mogelijk om dit gesprek plaats te laten vinden voor een aangevraagde en inmiddels
geplande Technische Briefing aan de Tweede Kamer (10 september 2020)? Het zou onze voorkeur hebben
dat een gesprek tussen het RIVM en het comite voor deze briefing plaatsvindt.

Mocht het bovenstaande onjuist zijn, hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands
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Verslag overleg Windpian Groen — Ministerie van Defensie

Datum

Van

8 juli 2020

Onderwerp Acties uit te voeren naar aanleiding van overleg tussen Ministerie van defensie, EZK,
RVB en Windplan Groen op woensdag 17juni 2020

Aanwezigen:

Vraag van Hadden

zijn:

Waarnemend Projectleider SMART-L Herwijnen Min. Defensie
Beleidsmedewerker Min. Defensie
Omgevingsmanager Min. Defensie
Project Development Manager Windplan Groen Ventolines
Assistant Project Manager Windplan Groen Ventolines
Projectmanager Contractering Windplan Groen Ventolines

niet ook bij dit overleg moeten zijn?

Antwoord: Misschien wel, maar de focus van dit gesprek is op de verschillende acties (planningen naast
elkaar en bouwvolgorde / radar), in een vervolgoverleg zullen zij waarschijnlijk wel aansluiten.

1. Opstellen tijdspaden RCR-procedure/Herwijnen en Windpark Groen, naast elkaar leggen, inpassen
en restrisico’s inzichtelijk maken

De planningsscenario’s ‘Happy Flow’ en ‘Beperking Bouwwerkzaamheden in afwachting beroep
Herwijnen’ zijn door opgesteld en door verder ingevuld. Het blijkt dat er 2 knelpunten

a. Onvoorwaardelijke Verklaring Van Geen Bezwaar in januari 2021
Het is niet zeker of het ministerie van defensie de onvoorwaardelijke VVGB al in januari kan afgeven,
mogelijk in februari maar bij veel of kansrijke beroepen tegen de nieuwe radar misschien pas eind
2021. Windplan Groen heeft de VVGB in januari nodig om in maart Financial Close te kunnen
bereiken. Wanneer de onvoorwaardelijke VVGB pas eind 2021 kan worden afgegeven dan is dat
problematisch voor Windplan Groen want dan wordt de planning niet gehaald. Mogelijk is een
Verklaring van Geen Bezwaar mogelijk met één voorwaarde, dat de (meest) verstorende wind
turbines niet eerder dan in Q3 van 2023 zullen worden gebouwd. De bouw van de wegen,
kraanopstelpiaatsen, funderingen, transformatorstation, (export) kabels en de onderste torendelen
(<65m boven antennehoogte) is voor alle wind turbine posities mogelijk zonder de radar van Nieuw
Milligen te verstoren.

b. Constructie van wind turbines met verstoring van de radar tweede helft 2023
In het scenario ‘Beperking Bouwwerkzaamheden’ is de nieuwe radar te Herwijnen nog niet
opgeleverd en zorgt dit voor verstoring op de huidige radar van Nieuw-Milligen. De overlap periode
is beperkt tot de tweede helft van 2023 in dit scenario. Mogelijk is een oplossing te vinden door de
meest verstorende wind turbines aan het einde te bouwen en hierbij knelpunt b. op te lossen. Om
deze reden is actie 2 geformuleerd.

en



De tijdspaden zijn met deze actie duidelijk. In de loop der tijd kunnen de tijdspaden veranderen en zal
het document met de tijdspaden worden aangepast als dat zo is.

2. Vaststellen mogelijke volgorderlijkheid van de bouw van de turbines ten behoeve minimaliseren
knelpunten

heeft voorafgaand aan het overleg de bouwnummers van de windmolens waar defensie hinder
van ondervindt en welke storend zijn doorgegeven:

Concreet de windturbines met de volgende bouwnummers: HVN 1.1 t/m HVN 1.9 en HVZ 1.1 t/m HVZ
1.8 voor de westelijke rij en HTN 1.1 t/m HTN 1.6, HTZ 1.1 t/m HTZ 1.5 en OST 1.1 t/m OST 1.2 voor de
oostelijke rij.

Op dit moment kan door defensie geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de verstorende wind
turbines, voordat er door TNO nadere berekeningen worden uitgevoerd (actie 3). Windplan Groen geeft
aan dat in eerdere informatie wel een onderscheid werd gemaakt tussen de westelijke en de oostelijke
rij en dat de nummers HVN 1.1 t/m 1.8 en HTN 1.1 t/m 1.5 niet werden genoemd. Deze informatie was
via verkregen (waarschijnlijk via RVB of EZK). herkent dit onderscheid niet. Windplan Groen
gaat vooralsnog uit van de volledige lijst van bouwnummers zoals doorgegeven door 30 wind
turbines zonder hierin onderscheid te maken.

3. Als windplan Groen nieuwe technische details aanlevert, kan TNO bij projectteam Herwijnen daarin
betrokken worden om te onderzoeken of product- en materiaalkeuze in de turbines nog invloed heeft
op de verstoring door de windmolens. TNO dient gast te worden aan het overleg.

Het doel van deze extra berekeningen is om het aantal wind turbines dat verstorend is op de radar
Nieuw-Milligen te verkleinen en om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende wind turbine
posities (voor bepaling bouwvolgorde).

Om budgetoverschrijding te voorkomen en omdat de capaciteit bij TNO beperkt is, is het wenselijk dat
het nadere rekenwerk zoveel mogelijk wordt beperkt, maar er kan wel een verdiepingssiag worden
gemaakt met de wind turbine types welke nu beoogd worden door Windpian Groen. Deze hebben naar
verwachting minder verstoring op de radar dan het worst case scenario waarmee tot nu toe werd
gerekend. neemt contact op met TNO (wat wordt extra berekend en wanneer?), die vervolgens
weer contact opneemt met verzamelt de benodigde informatie en levert deze aan TNO
aan. Mede gelet op de vakanties is de verwachting dat het wel even gaat duren, maar er zal getracht
worden zoveel mogelijk tussen de vakanties door te werken.

Nadat actie 3 is voltooid zal een vervolgoverleg worden ingepland waarbij ook en
zullen aanschuiven om de stand van zaken te bespreken en de vervolgacties te bepalen. Dit

zal waarschijnlijk na de zomer zijn.

Overig

verzamelt de verschillende geplande vakanties. Ventolines / WKG:
per week 1-3 dagen Vrij fl weken 29 t/m 31

geen vakantie gepland voor november
weken 31 en 32 (eind juli, eerste week augustus)
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ha

maandag 13juli 2020 12:17
BS/AL/HDB

RE: Planning aanvulling

tno.nl>

Prima, de status werkdocument is prima voor de werkzaamheden in het voorbereidende proces. Tegen de tijd dat de
publicatiedatum van 31 augustus nadert zal, naar alle waarschijnlijkheid, het reviewproces van de aanvullende
rapportage wel voltooid zijn. En dan is het document definitief.

Ik hou je in de loop.

Grt

T
Senior research scientist M
Electronic Defence tno.nl From:

TNO mindef.nl
Sent: maandag 13juli
2020 11:57
To:.

Subject: RE: Planning
aanvulling

Location

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or 1f 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.

Hi

Ja dat helpt mij zeker. Gezien de verlofperiodes van collega’s bij ons die een handtekening moeten zetten moet ik de
eerste reviewronde al laten aanvangen eind juli om 31 augustus (voorlopige publicatiedatum) te kunnen publiceren. Ik
zal dan opnemen dat het nog een werkdocument betreft, maat vermoed dat aan de conclusie van het rapport niet veel
zal veranderen, waardoor ik die nuance dan mogelijk nog gedurende de reviewrondes kan aanbrengen.

Groet,

From: tno.nl>
Sent: maandag 13juli 2020 11:46
To: BS/AL/HDB< mindef.nl>
Subject: RE: Planning aanvulling

Ha____

Als jij geholpen bent om al een draft versie te krijgen (die in de reviewronde gaat) dan is dat wat mij betreft mogelijk.
Dat dan de status van een werkdocument.



Grt

T Location
Senior research scientist M

Electronic Defence E tno.nl From:

____________________________________________________________

Q(1 mïndef nI—
— — -—

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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.nI>
Sent: maandag 13juli 2020 11:33
To: tno.nI>
Subject: RE: Planning aanvulling

Ben erg benieuwd. © Wacht met smart af, want dan kan ik met de Kamerbrief aan de slag om een paar moties af te
doen voor de IB plaatsvindt.

Succes

Groet,

From: tno.nt>
Sent: maandag 13 juli 2020 11:30
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Cc: t tno.nl>
Subject: RE: Planning aanvulling

Ha

Dank je wel!

Ik ga ze, daar waar nuttig, integreren met de rapportage.

FYI: ik hoop/verwacht eind deze week een concept klaar te hebben waar ik de (als eerst de intern-TNO) revïewronde
mee op kan starten.

Grt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the From:
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the mindef.nl
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.nT>
Sent: maandag 13 juli 2020 09:45
To: tno.nl>

tno.nI>; t • tno.nI>; mindef.nI
Subject: RE: Planning aanvulling

Onderstaand een overzicht van de verstuurde brieven. 3 daarvan zijn inhoudelijk niet zo interessant (verzoek tot
uitstel), daarnaast een aantal verslagen/debatten waarin over het project gesproken is. Dan heb je die ook direct, mocht
je daar nog naar willen verwijzen.

2019 06 07 Kamerbrief EK en TK Besluit RCR
2019 09 04 TK Verslag Algemeen Overleg Project Militair Radarstation Herwijnen
2019 09 11 TK Verslag Algemeen Overleg Project Militair Radarstation Herwijnen (vaststellen aantal moties)
2019 11 20 Kamerbrief EK beantwoording vragen besluit tot RCR
2019 12 02 EK Verslag Project Militair Radarstation Herwijnen
2019 12 03 EK Verslag Project Militair Radarstation Herwijnen
2019 12 19 TK Kamerbrief uitstel toegezegde onderzoeken in kader RCR
2019 12 20 EK Kamerbrief Uitstel toegezegde onderzoeken Herwijnen
2020 02 06 TK Kamerbrief publicatie onderzoeken
2020 03 27 TK uitstel antwoorden vragen over onderzoeken
2020 04 20 IK antwoorden vragen over onderzoeken
2020 06 11 TK Verslag NO Vastgoed

Groet,

From: tno.nI>
Sent: maandag 13 juli 2020 08:58
To: BS/AL/HDB < mindef.nI>

tno.nl>; t tno.nl>;
DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>
Subject: RE: Planning aanvulling

Goedemorgen

Ik ben een beetje aan de luie kant (1 plea guilty as charged, your honor) en vraag mij af of jij zo 123 een overzicht kan
ophoesten van de kamerbrieven (iig die sinds medio 2019 zijn verstuurd), Ik wil, voor zover relevant, verwijzen naar
antwoorden. En ook voor de motivatie van de aanvullingsrapportage.

BVD!
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T +31 (0)88 866 38 30 Location
Senior research scientist M +31 (0)62 292 37 26
Electronic Defence E tno.nl From:

1.
lnf 11f.

Sent: woensdag 8juli
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the 2020 09:05
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
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’ < mindef.nl>
Cc: tno.nl>; t tno.n!>; rnindef.n{
Subject: RE: Planning aanvulling

Dank voor je reactie. Ik snap het helemaal en zet alles op alles om te zorgen dat we ons niet in de voet schieten door te
krappe tijdlijnen te veroorzaken en oncomfortabele reactietijden te creëren.

T +31 (0)88 866 38 30 Location
Senior research scientist M +31 (0)62 292 37 26
Electronic Defence E tno.nl From:

____________________ _____

nU ef n• .__
m

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or 1f 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 thîs 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: woensdag 8juli 2020 08:58
To: tno.nl>
Cc: tno.nl>; ( < tno.nl>; mindef.nI
Subject: RE: Planning aanvulling

Dag

Dank voor de heads-up. Aangezien de Tweede kamer nu met reces is, heeft het momenteel geen bloedspoed het
rapport te ontvangen. Als ik het zou kunnen ontvangen voor jouw verlof, heel graag. Als het na jouw verlof wordt, wordt
het namelijk wel krap op de inspraakperiodes aangezien ik verwacht dat daar ook nog flink wat voorbereidingen voor
noodzakelijk zijn tegen die tijd.

Succes!
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Groet,

From:

_____

Sent: woensdag 8 juli 2020 08:47
To: BS/AL/HDB

________

Cc:

_____ _____

DMO/PROJN/DIP PROJN

_______

Subject: Planning aanvulling

Goedemorgen

Ik ben druk bezig met onze aanvulling; maat links en rechts schieten er andere projecten (tussen)door waardoor ik wat
achterloop. Daar zitten twee grote (Defensie) projecten in die door de versoepelingen eerder in de herstart zijn
gekomen dan ik eerder verwacht had. De bijbehorende projectleiding wil die projecten voor de zomervakantie weer op
gang hebben. Daarom denk ik dat het iets later wordt dan 15 juli dat de aanvulling klaar is. Vanaf 27 juli ga ik 4 weken
met verlof en het is mij zeer lief om voor die tijd klaar te zijn.

Vandaag weer een hele dag ingepland dus ik ga weer snel aan de slag ;-).

Grt

Locat io n
Senior research scientist M

Electronic Defence E

______

Dit bericht kan
• (Q • 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. 1f 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 beticht
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. 1f 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

tno.nI>

mindef.nl>
tno.nl>;
mïndef.nI>

—t tno.nl>;

T

tno.nl

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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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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. 1f you are not the addressee or 1f 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. 1f 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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Summary

The Ministry of Defence has announced its intention to instali a radar system to be
used by the Royal Netherlands Air Force (KLu) for monitoring the airspace over the
Netherlands. This radar system is also important for guiding friendly fighter aircraft.
Compared to an ATC (Air Traffic Control) radar system, of which seven are installed
in the Netherlands, this specific system, known as SMART-L, can achieve longer
ranges. Unlike an ATC radar system, the SMART-L system can also determine the
altitude of flying objects (generally referred to as targets) that do not have a working
transponder. The proposed location for this long-range radar is Broekgraaf 1 in
Herwijnen, municipality of West-Betuwe.

Local residents participating in various public meetings have voiced concerns about
the possible adverse health effects that can be incurred from exposure to this radar
system. These concerns are understandable given that electromagnetic fields are
invisible to the naked eye. This report aims to analyse and address these concerns
based on currently available scientific knowledge.

Scientific research resuits appear to be contradictory at times. Conflicting results and
scientific uncertainty may increase public concern. The public’s demand for evidence
from scientists showing that no adverse health effects will be incurred is not realistic.
After all, it is impossible to absolutely tule out the existence of a certain phenomenon
or effect.

Within the Netherlands, the ICNIRP Guidelines serve as the assessment framework
used to establish whether public health is adequately protected. These Guidelines
have been ratified by the Council of State, partly on the advice of Councïl of the
European Union. This report examines the process by which various bodies (WHO,
IEEE, ICNIRP, Health Council of the Netherlands) set exposure limits. It also examines
scientific uncertainty and the possible implementation of the so-called precautionary
principle. The aspect of conttadictory information is further explained from the
perspective of the possible cause of ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), as well as
the increased risk of developing cancer from exposure to electromagnetic fields.

Central to the assessment of the ICNIRP Guidelines is the determination of the overall
cumulative exposure of residents to electromagnetic fields in the radio frequency
part of the spectrum. A person’s exact exposure depends on the environment and
the (number of) radio frequency sources in the area. It is therefore impossible for
TNO to provide a complete and exact calculation of the exact exposure. TNO has
estimated the exposure for the dwelling closest to the radar system in question. The
estimates have been rounded off broadly’, i.e. TNO has rounded off the values of
intensity upwards, rendering them less favourable for the results of the assessment.
TNO believes this will keep the probability of undervaluation of the actual exposure
to a minimum. However, the reverse is ttue. The actual exposure levels are expected
to be lower than the estimates. The tefetence measurement of electromagnetic field
levels carried outbyTÜV Rheinland (October 2019) confirms this expectation. In
other words, this report provides a worst-case estimate for the nearest dwelling.

It is conciuded that the proposed SMART-L radar near the village centre of Herwijnen
meets the exposure Iimits set in the current ICNIRP Guidelines. This is explained in

UNCLASSIFIED
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more detail in this report. When the ICNIRP Guidelines have been updated, it is
recommended that the conciusions and recommendations presented in this report
be revisited in light of the update. It is recommended that the TÜV Rheinland’s
measurements of the working radar system be repeated after the SMART-L radar
system has been installed. 1f it is established that the system complies with the
then-ICNIRP Guidelines in force, t can be made operational.

UNCLASSIFIED
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List of Acronyms

2.4G WLAN 2.4 GHz Wireless Local Area Network

3D Three Dimensional; an altitude, longitude and latitude
measurement. In the case of radar: distance, azimuth angle
and elevation angle

5G 5th generation wireless technology

5G WLAN 5 GHz Wireless Local Area Network

ALARA As Low as Reasonably Achievable

ALS Amyotrophic Lateral Sclerosis

BITE Built-In Test Equipment

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

DAB+ Digital Audio Broadcasting, the + sign means higher sound quality

dB Decibel, a logarithmic scale.

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications

DNA Deoxyribonucleic acid, carrier of genetic information

DVBT Digital Video Broadcasting Terrestrial

EMF Electromagnetic Fields

GHz Gigahertz, 10 hertz

HC Health Council of the Netherlands

GSM Global System for Mobile Communications; 2 generation
wireless technology

Hz Hertz, derived SI unit for frequency [s1]

IARC The International Agency for Research on Cancer

ICNIRP International Commission on Non-lonizing Radiation Protection

IEEE Institute of Electrical and Electronics Eng ineers

RAS Institute for Risk Assessment Sciences

J Joule, derived 51 unit for energy [kgm2/s2J

kg Sl base unit of mass

kHz Kilohertz, 10 hertz

KLu Royal Netherlands Air Force

km Kilometre, 10= 1000 metres

KNMI Royal Netherlands Meteorological Institute

LNT Linear Non-Threshold

LTE 4th generation wireless technology

MER Environmental lmpactAssessment

M Metre, SI base unit of distance

MHz Megahertz, 106 hertz
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MIMO Multiple Input, Multiple Output

MPR Medium Power Radar

ms Millisecond, one thousandth of a second

MSSR Monopulse Secondary Surveillance Radar (also referred to as
secondary radar)

MV/m Megavolt per metre, 106 V/m

NIR Non-lonizing radiation

NTP National Toxicology Program

PSR Primary Surveillance Radar (also referred to as primary radar)

RF Radio Frequency

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [National Institute
for Public Health and the Environment]

RMS Root Mean Square

SAR Specific Absorption Rate [W/kg]

5 SI base unitoftime

SI Système international dunités

SMART-L Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting L-band

T Tesla, magnetic flux density

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek [Netherlands Organisation for Applied Scientific
Research]

TÜV Technischer Überwachungsverein

UMTS Universal Mobile Telecommunications System; 3 generation
wireless technology

Microtesla

V SI unit for voltage

V/m Electric field strength

W Power[J/s]

WHO World Health Organization

WiFi Wireless Fidelity
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Introduction

1.1 Functionality of the SMART-L Radar System

The Min istry of Defence bas announced its intention to instali a radar system, which
the Royal Netherlands Air Force (KLu) will use for surveillance of Dutch airspace. This
system is also important for guiding friendly fighter aircraft. Compared to an ATC (Air
Traffic Control) radar system, of which seven are installed in the Netherlands, this
specific system, known as SMART-L, has a greater range coverage. It can also
determine the altitude of flying objects (generally referred to as targets) that do not
have a working transponder, something that an ATC radar cannot do, see figure 1.

North

Figure 1 The SMART-L system is able to determine not only the range (distance) and azimuth
angle, but also the elevation angle, making it possible to estimate altitude.

The proposed location is near the village centre of Herwijnen, municipality of West
Betuwe. An image of the system’s antennas is shown in figure 2.

South
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The system bas two antennas. The top-mounted rake-like antenna is the so-called
secondary radar. This system communicates with aircraft transponders and is therefore
a communication system rather than a radar system1. The more precise name of
this system is MSSR: Monopulse Secondary Surveillance Radar. The antenna of the
primary radar (PSR: Primary Surveillance Radar) is installed below the secondaty
radar.

The Netherlands has ordered two of these radar systems. They will replace the so
called MPR (Medium Power Radar) systems that were introduced to the market in
the mid-70s. One SMART-L system will be installed in Wier, Friesland. Compared to
the Nieuw Milligen location, where an MPR is currently installed, Herwijnen offers
better radar coverage (less overlap) with the system in Friesland. This is covered in
a separate report from the Dutch Central Government Real Estate Agency.

During normal use, the system’s antenna makes a complete revolution - referred to as
a ‘search mode’ - every 5 seconds. But t can also observe in stationary mode, where it
can detect targets at extended ranges. This considerable range is not so much
achieved by transmitting more power (in W), but by using two mechanisms:
concentrating the light output into a single narrow beam (think focusable flashlight)
and transmitting longer pulses. In this report, we cover both the search and track
modes (stationary or staring’ antenna).

In search mode, the system can be compared to a lighthouse, where a radar beam -

rather than a light beam - rotates at a constant angular speed. The system, however,
does not emit light continuously, whereas a lighthouse does. The pulse duration of
this radar consists of a period in which the radar listens - but does not transmit - during
90% of the time. The radar uses the remaining 10% of the time to transmit. A normal
value of this pulse duration ranges from a few microseconds to a few hundreds of

Radar is an acronym for radio detection and ranging (using radio waves).

Figure 2 lmpression of the SMART-L radar at Broekgraaf un Herwijnen (Source: Thales, used
with permission).
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a microsecond. Also, an object, or person, is not always illuminated by the radar (or
the lighthouse), given that the radar beam (or the light beam) rotates.

The system operates unmanned and is remotely controlled. Radar observations are
routed to the command centre (in Nieuw Milligen for the time being). System degra
dation is determined through so-called built-in test equipment (BITE). The manufacturer,
Thales, stated, at a meeting with the Ministry of Defence, where TNO was also present,
that the BITE would eliminate any unsafe situations (eg. a downward-directed beam)
in which the ICNIRP exposure limits could be exceeded.

1.2 Health Aspects

ICNIRP Guidelines were developed to protect public health [1]. The foVowing aspects
are important to bear in mmd when assessing whether the system complies with these
guidelines.
1 The transmission beam pattern and the antenna gain (i.e. the degree of beam

concentration).
2 The transmitted power (in Watt (W)).
3 The so-called duty cycle, the transmission/listening time ratio.
4 The frequency at which the radar operates, which in the case of the primary

radar is around 1300 MHz. The secondary radar transmits at 1030 MHz.

The ICNIRP Guidelines consider two situations:
1 The time-averaged field strength must remain below a specific threshold. To

determine this experimentally, ICNIRP Guidelines specify an averaging time of
6 minutes for determining the exposure level.

2 The peak field strength must remain below a specific threshold. This represents
the (worst case) situation where the radar beam is aimed at the observer and
the transmitter is on.

ICNIRP has also established requirements for so-called cumulative exposure: the
criterion to be met if there are multiple radiation sources.

1.3 Layout of the Report

Chapter 2 covers the impact of non-ionizing electromagnetic fields on health. The role
of ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection) is also laid
out in this chapter. Because residents have specifically expressed concerns about
ALS, we will also devote particular attention to this progressive neurodegenerative
disease. Chapter 4 focuses on laws and regulations, not only in the Netherlands but
also in neighbouring countries. The precautionary principle and ALARA (As Low as
Reasonably Achievable) will also be discussed. Chapter 4 will briefly address the
RadHaz (Radiation Hazard) report provided by the radar supplier. Estimates for
cumulative exposure (i.e. cumulative exposure to multiple sources) will be discussed
in Chapter 5. Chapter 7 examines the reference measurements performed in
Herwijnen. Conclusions are laid out in Chapter 7 and the references in Chapter 8.

1.4 Method Used

The authors have studied all available scientific information based on their own
literature research and publications of ICNIRP, WHO, IEEE and various review
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articles. The sources of information used in this report are inciuded in Chapter 8.
For a specific topic, such as research into Amyotrophic Lateral Scierosis and radio
frequency fields, TNO consulted experts at the Utrecht University about the scientific
certainties and uncertainties in relation to applying the ALARA principles. In addressing
the topics covered in this report, TNO reviewed the debates held in both chambers.
Some of the topics, which were raised in questions submitted by residents and the
municipality, have also been addressed in the study as much as possible.
TNO conducted this study to determine whether there is cause to use a different
assessment approach than the one recommended in the ICNIRP Guidelines. As
provided for in Section 4 of the TNO Act2, the authors were able to prepare this
report freely and without any external influence.

2 hffps://wetten.overheid.nl/BWBR00039O6/201 9-01-01
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2 Introduction about Exposure to Non-lonizing
Electromagnetïc Fïelds

2.1 General

This chapter provides an overview of what exposure to non-ionizing electromagnetic
radiation involves, and what it means for humans. In the chapters title, non-ionizing
is intentionally referred to in a way that differentiates t from another part of the
electromagnetic spectrum, ie. the onizing part. In this report, no further reference is
made to non-ionizing, instead the term EMF, short for electromagnetic fields, is used
to refer to non-ionizing electromagnetic radiation or radiation in general.

figure 3 shows an overview of the so-called electromagnetic spectrum. X-ray and
gamma rays are forms of electromagnetic radiation that occur in the ionizing part of
the spectrum. Radio and radar applications are located in the non-ionizing radio
frequency part of the spectrum. The distribution of electricity through high voltage
power lines is located in the (extremely) low frequency part of the spectrum.
Frequencies are shown under the type designation bar.3

Visible light

Low frequency Radio frequency IR UV X-ray Gamma
fields fields radia ion light ray

300 kHz 300 GHz 30 PHz 30 EHz

430 THz 790 THz

Figure 3 image of the electromagnetic spectrum

Within the scope of this report, EMF refers to electromagnetic fields in the non-ionizing
part of the spectrum, where the field is unable to ionize atoms. A known use of ionizing
radiation is X-rays. lonizing and non-ionizing radiation have different biological effects.
From the perspective of physics, this difference is dear and physicists use Maxwell’s
equations [2] to describe electromagnetic fields as wave phenomena. Another
description would be to view electromagnetic radiation as discrete partidles of energy
called photons. When using the term radiation, a distinction should be made between
ionizing and non-ionizing radiation. This distinction is very important because of the
physical behaviour and possible harmful effects.

Lastly, t should be noted that where concerns about possible health risks from
electromagnetic fields are concerned, high frequency radiation is more harmful than
lower frequency radiation. Perhaps this has created confusion with ionizing radiation.
The photon’s energy is directly proportional to its frequency, but this effect is only
relevant for the ionizing part of the electromagnetic spectrum where photon energy
plays an important role in the ionizing properties of the radiation.

The wavelength, A (m), can be calculated using the c = f below, where c is the speed of light (m/s)
and f the frequency (Hz).
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2.2 Protection of the Public from Exposure to Electromagnetic Fields

Where the protection of public health from electromagnetic fields is concerned, it is
important to note that a biological effect generated by en electromagnetic field does not
necessarily cause an adverse health effect. Exposure to high intensity electromagnetic
fields can be dangerous. An example of this is the development of cataract. Cataracts
have been observed in experimental animals when4 [3] the eye is exposed to very
high levels of radiation. This occurs in very extreme cases and at very high intensities
and is caused by a temperature rise in the eyes.5

To prevent adverse health effects resulting from human exposure to excessive
levels of electromagnetic fields, the Netherlands has adopted the exposure limits
recommended in the ICNIRP Guidelines. In Council Recommendation 1999/519/EC
[4], the Council of the European Union recommends that Member States adopt these
exposure limits. A number of Member States have transposed the recommended
limits into their national Iaws; however, some Member States have proposed specific
legislation on this matter or have established more flexible limits. Although a safety
margin is built into the ICNIRP Guidelines, some Member States have adopted
stricter Iimits [5]. This is discussed in more detail in section 3.2 of this report.

2.3 ICNIRP

ICNIRP is an independent organisation that establishes exposure guidelines based
on scientific evidence. ICNIRP regularly assesses current scientific knowledge in the
area of electromagnetic fields and possible adverse effects on human health. As per
the ICNIRP website [6]:

“As an independent organization, the International Commission on Non-lonizing
Radiation Protection (ICNIRP) provides scientific advice and guidance on the
health and environmental effects of non-ionizing radiation (NIR) to protect people
and the environment from detrimental NIR exposure.’

MR is short for ‘non-ionizing rad iation’.

The World Health Organization (WHO) has created a page dedicated to “Standards
and Guidelines” on its website [7], where it formally acknowledges that exposures
below the limits recommended by ICNIRP are not expected to have any adverse
health effects. In doing so, the WHO recognises the legitimacy and authority of the
ICNIRP as a non-governmental organisation that correctly assesses the current
scientific knowledge on possible effects of non-ionizing electromagnetic fields. See
the text below [7]:

Cataract is a condition in which the lens of eye becomes cloudy.
Clinical research into the occurrence of cataracts during a medical treatment known as hyperthermia
indicates that prolonged exposure exceeding the ICNIRP Guidelines (even by a factor of 4 to 10)
does not cause cataracts [55].
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The main conciusion from the WHO reviews is that EMF exposures below the
limits recommended in the ICNIRP international guidelines do not appear to
have any known consequence on health.”

The WHO has also published fact sheet no. 226 [8] about the exposure of humans
to electromagnetic fields from radar systems.

“To date, researchers have not found evidence that multiple exposures to RF
fields below threshold levels cause any adverse health effects. No accumulation
of damage occurs to tissues from repeated low-level RE exposure.”

Given the foregoing statement, t is worth noting that scientific papers linking
electromagnetic field exposure to adverse health effects are published in peer
reviewed journals with some regularity. However, there are also scientific papers
that do not report such causal link. As such, science does not provide a conciusive
answer about the presence or absence of long-term effects.

That ICNIRP, as an entity, continuously assesses scientific knowledge is evident
from a recent memo [9] about two studies from 2018, which show a possible link
between cancer and high-frequency electromagnetic fields. In addition to their
strengths, the studies also have limitations. ICNIRP concludes the following about
radio frequency fields (see the summary of [9]):

“ICNIRP concluded that these substantial limitations preclude conclusions
being drawn concerning RF EMFs and carcinogenesis.”

Thus, based on the findings in these studies, it is impossible (preclude) for ICNIRP
to conclude that a link exists between radio frequency electromagnetic fields and
the development of cancer. Some argue that ICNIRP is rationalising the evidence
for such causal links, while magnifying the evidence against possible causal links.
However, the process of scientific practice only allows for a significant change in
current scientific knowledge, if it is accompanied by solid results that can stand the
test of scientific criticism. This also implies that differences of opinion will continue
to persist among scientists until such change is accepted. This is regularly observed
across the scientific board and constitutes the essence of the self-cleansing ability
of the scientific community.

The practices of ICNIRP and the integrity of its members are described in [10].

2.3.7 Principles of the ICNIRP Guidelines

Having knowledge about when an effect occurs and the potential impact it could
have on health is imperative for preventing adverse health effects from exposure to
external factors. This knowledge can be gained through biological, epidemiological
and health studies and/or through in vitro or in vivo experiments on animals. This list
is not exhaustive, but t indicates that the severity of each effect must be established
in order to provide a basis for deriving exposure limits. Uncertainties in scientific
knowledge and/or conditions may give rise to the introduction of safety factors. ICNIRP,
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for example, establishes the limits which, according to scientific knowledge, would
provide adequate protection.

For a comprehensive and exhaustive overview of what is currently being done, please
visit the websites of the WHO, IEEE, Health Council of the Netherlands and ICNIRP
for more information about theit current activities. These organisations regularly
assess current scientific knowledge. New knowledge can lead to changes in the
limits. A change does not necessarily mean a that an exposute limit will be reduced
(made more severe), it could also be increased (made less severe). A revision of the
ICNIRP Guidelines is expected to be published in the first quartet of 2020. When the
ICNRIP Guidelines have been revised, t is recommend. that the conciusions and
recommendations presented in Chapter 7 be revisited in light of the revision.

Only observed effects, which can stand the test of scientific criticism6, can be used
as basis for developing the ICNIRP Guidelines. ICNIRP has established that these
effects are:
• Thermal effects

The temperature rise in the body and/or in the head and limbs should be restricted.
This is similar to the aforementioned effect, which occurs when the eye is exposed
to very high levels of radiation that lead to development of cataract. This can be
compared to boiling an egg, where the egg white turns into a solid, white mass.
It should be noted that this only occuts at much higher levels than the ICNIRP
Guidelines allow.

• Non-thermal effects such as contact currents and induced electric currents
These electric currents should not be allowed to compete with the electric currents
inside the body. One example is the prevention of unintentional stimulation of
nerve pathways.

• Thermoelastic effect
This is a low thermal effect known as RF-pulsed hearing or microwave auditory
effects. The exposure levels depend on the average volume of energy in a single
pulse. The intensity depends on the average volume of energy in a single pulse.
[11] shows that these clicks can only be heard in a very quiet environment. Even
at peak field strengths against the ICNIRP Guidelines, the generated acoustic
energy is still well below the limit at which hearing impairment occurs. The ICNIRP
says the following about his effect, “Repeated orprolonged exposure to microwave
auditory effects may be stressful and poten tially harmful”. However, neither the
ICNIRP Guidelines, not the IEEE standard [12] or the WHO [8] have established
any exposure limits as these effects would not occut undet normal conditions.

The CENELEC (Comité Eutopéen de Normalisation Electrotechnique) standatd
EN5041 3 [13] describes the methodology to be used to determine exposure to
electtomagnetic fields. This can be done by conducting measurements. CENELEC
describes the measurement method to be used. Exposure can also be determined
through (computer) calculations based on the properties of the ttansmitting antennas

6 The practice of science is built around understanding observations, formulating hypotheses,
testing hypotheses, adjusting hypotheses, reassessing hypotheses and having them replicated
by other (multiple) research groups. The careful completion of this process and the withstanding
of critical analyses by peer scientists are essential criteria for obtaining scientific acceptance.
The Berkeley University website [52] explains the scientific process in a simple, easy to
understand manner.
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and the transmission power. Currently, the EN50413 standard is in revision and is
known as PREN 50413 of 1 January 2018.

ICNIRP has established heat exposure limits as intense heat production in the body
can be harmful (thermal effect). This also applies to induced electric currents, which
could interact with the currents naturally occurring in the human body. The guideline
for frequencies below 100 kHz was published in 2010 [14] and applies to those
frequencies. Because this report primarily concerns electromagnetic fields above
100 kHz frequency, publication [14] will not be covered in greater detail.

As mentioned earlier, radio frequency electromagnetic fields can increase the
temperature of biological tissue. To this end, ICNIRP has established basic restrictions
for heat stress, power density of the electromagnetic field and induced currents, see
page 508 in [1]. The basic restrictions for heat stress are given as Specific Absorption
Rate [W/kg], which indicates the amount of electromagnetic power absorbed per
kilogram of weight. ICNIRP identifies two types of SAR values as basic restriction:
whole body SAR and Iocalized $AR (for head, torso, and limbs). The basic restriction
for whole body SAR is 0.08 W/kg, 2 W/kg for localized SAR and 4 W/kg for limbs.
These three basic restrictions apply to the general public.

The basic restrictions and the exposure limits derived from them include a safety
margin, which is applied to the exposure level at which biological effects were found.
This exposure level is expressed as a threshold level in the context of the discussion
on ALARAfurther on in this report. In the Guidelines, this threshold level - the SAR
level for RF energy - is defined as the level at which possible adverse health effects
may occur. This threshold level is reduced by a safety margin of a factor of 50 for
establishing the exposure limits for the general public (in other words the exposure
limits for the general public are set at 1/5Oth of the threshold level). The factor of 50
has been chosen to take account of differences in human physique, vulnerable groups
such as the elderly, children and/or people with poor health.

The exposure limits are given as a function of the frequency of electromagnetic
radiation, a fact that can be confusing for the uninitiated. For example, a high-voltage
power line at 50 Hz is subject to a different limit than a radar at 1 GHz, or a WiFi router
operating at 2.4 GHz and/or 5.8 GHz.

It should be noted that the ICNIRP Guidelines specify an averaging time of 6 minutes
for establishing the time-averaged exposure. As such, an occasional, short-term
exposure that exceeds the ICNIRP limit will not automatically result in exposure that
exceeds the time-averaged ICNIRP limit. It should also be noted that the ICNIRP
Guidelines set threshold levels for the peak electric field strength levels (see left
column, section two on page 513 of [1]).

It is important to note that, according to current scientific knowledge, below the ICNIRP
limit’ means that the general public is provided adequate protection against the adverse
effects of exposure to electromagnetic fields.
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The ICNIRP Guidelines [1] were re-ratified by ICNIRP in 2009; see the following quote:

‘However It is the opinion of ICNIRP that the literature published since the 1998
guidelines has pro vided no evidence of any adverse effects below the basic restrictions
and does not necessitate an immediate revision of its guidance on limiting exposure
to high frequency electromagnetic fields.” [15].

2.3.2 Electromagnetic Fields Committee of the Health Council of the Netherlands
In addition to ICNIRP, the Electromagnetic Fields Committee of the Health Council
of the Netherlands (EMF) regularly assesses scientific knowledge as well. Generally
speaking, while the Health Council Committee confirms the scientific analysis and
findings of the ICNIRP in its advisory reports, t also conducts its own assessments.

The Committee also states that, to date, there has not been any consistent scientific
evidence to verify the existence of long-term effects. In a recent advisory report, the
Health Council reported the following about the probable link between mobile
phones and tumours on page 11 [16] (verbatim quote):

“Naar haar oordeel kan niet worden gesteld dat er een bewezen verband is
tussen langdurig en ftequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd
risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Op basis van de
zeggingskracht van de beschikbare gegevens kan volgens de commissie slechts
worden geconcludeerd dat zo verband niet valt uit te sluiten. De commissie acht
het onwaarschijnlijk dat blootstelling aan radioftequente velden, die samenhangt
met het gebruik van een mobiele telefoon, kanker veroorzaakt. Gegevens uit
dierexperimenten wijzen op de mogelijkheid dat blootstelling aan dergelijke
velden de ontwikkeling van tumoren stimuleert. Het is echter onduidelijk of
hiermee de toegenomen kans op tumoren in de hersenen en het hoofd
halsgebied die in sommige epidemiologische onderzoeken is waargenomen,
kan worden verklaard. De commissie vindt het waarschijnljker dat een
combinatie van verstoring, vedekening en toeval de verklaring vormt voor de
epidemiologische bevindingen.” [In its opinion, it cannot be said that a proven
link exists between prolonged and frequent use of a mobile phone and increased
risk of bram, head and neck tumours. Based on the weight of the available
scientific evidence, the Committee can only conclude that such a link cannot
be ru/ed out. However it finds it unlikely that exposure to radio-frequency fields
associated with the use of mobile phones will cause cancer. Data from animal
experiments suggest that exposure to such fields may stimulate the development
of tumours, but it is unclear whether this can explain the increased risk of bram,
head and neck tumours that have been observed in some epidemiological
studies. The Committee believes that a combination of disturbance, distortion
and coincidence is more likely the reason for epidemiological findings relating
to these diseases.]

2.3.3 National Toxicology Program (NTP) - Study 2019.
As mentioned in section 2.3, scientific knowledge should be assessed regularly as
ICNIRP shows with the publication of [17]. The carcinogenicity of GSM and UMTS
fields is reported in a recent October 2019 publication known as the NTP study [18].
t is noteworthy that during exposure, the lowest applied whole-body SAR limit during

this animal experiment is 1.5 W/kg. This lowest limit is a factor of 18.75 higher than
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the ICNIRP basic restriction for whole body exposure. Although Smith-Roe et al.
presume that the body temperature did not rise more than 1°C throughout the study,
they also report that t is not dear how electromagnetic fields induce the DNA damage
they found. The extent to which findings from animal experiments can be translated
to human outcomes also remains in question. Especially since during testing conditions
the trial animals’ whole body was exposed to electromagnetic fields in a completely
different way than how a human being would be exposed while making a calI, i.e. with
the phone held against the ear. Smith-Roe et al. are cautious about their findings,
noting “Thus, whether the findings in the NTP animal studies (e.g ) indicate
a potential for adverse health outcomes in humans remains a question” (see
“Discussion” of [18]). Whether the results of this NTP study will lead the Health
Council to change its position remains to be seen.

2.3.4 Cumulative Exposure
During the meetings held by the Municipality, residents argued that the Thales
report [191 does not address the cumulative effect of exposure to multiple radiation
sources. This observation is correct. The report specifically refers to mobile telephony,
KNMI’s weather radar and navigation radars on ships on the Waal. Upon reflection,
accumulation is not the correct term, although it has been used recently, see among
others [20]. This is because radiation does not accumulate over time, unlike ionizing
radiation. But the heating effects will add up as a result of the simultaneous accumu
lation of all individual effects and contribute to the overall heating effect. That is why
in this report, TNO prefers to use the term cumulative exposure (to multiple sources)
rather than accumulation.

The ICNIRP Guidelines recommend a methodology for determining whether cumulative
exposure to multiple radiation sources exceeds the threshold level. This methodology
factors in several radiation sources with potentially different frequencies. Then, in
order to determine compliance with the ICNIRP exposure limit, the following equation
needs to be calculated:

300GHz 2

L2= () 1i=lOOkHz

where E (in the numerator) is the electric field strength to be measured, or calculated,
for frequency 1. E (in the denominator) is the electric field strength reference level
given as maximum frequency ‘fin the ICNIRP. L, calculated by taking the square
root of the summed sequence, results in the fraction of the total ICNIRP exposure
limit. L multiplied by 100 yields the limit in percentage terms.

The square root of the above equation must then be taken to calculate the percentage
of the total limit for the combined exposure. 1f the square root is consistent with the
situation where there is only one frequency, then the calculation used here for
cumulative exposure will yield the original ratio L = -t-. For the sole determination of

EL

whether the cumulative exposure meets the ICNIRP exposure limits, then determining
whether the summed sequence is less than or equal to 1 is sufficient. Therefore, the
application or non-application of the square root is not important.
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2.3.4.7 Different sources of electromagnetic fields
This section covers cumulative exposure to electromagnetic fields in more detail. The
threshold levels recommended in the ICNIRP Guidelines depend on the frequency. In
addition to the time-averaged value of the electromagnetic field, ICNIRP also imposes
a restriction on the peak value of a pulsed field. figure 1 shows the threshold levels
for the electric field according to the ICNIRP Guidelines [1]. Frequency dependence
can be clearly seen here.

1 t 1 1 1

- -: ‘——--—-

Peak value limit

:_
::1:h1t —

_ Mean value limit

occupational
peakoccup.

1 to to’ 10’ 10’ 10’ 10’ 0’ 10 0’ l0’ 0’’

ffHz)

Figure 1 Limits for the electric field according to ICNIRP 1 99e. The arrows show the threshold
levels for the general public. The top arrow represents the threshold level for the peak
field strength of a pulsed signal, the bottom arrow the time-averaged field value.

During daily activities, people are exposed to electromagnetic fields from various
sources, such as mobile phones, Bluetooth devices, WiFi access points, anti-theft
gates, (garage) door openers, Smart keys, wireless payment, and so on. The exact
type of exposure varies, depending on the type of sources, the distance to each
source and the use. The head’s exposure to a mobile phone is different from its
exposure to hands-free earbuds.

As such, we cannot provide an exact calculation as to the type of cumulative exposure
each resident will experience. TNO will, however, provide an outline of the expected
exposure to various sources, using an assumptions-based approach. When making
these assumptions, TNO will choose a value that makes the calculation higher (worst
case estimate) than a value that makes the cumulative exposure more favourable in
relation to the threshold level. In an earlier memorandum, TNO advised [201 to verify
through measurements whether the SMART-L radar system complies with the ICNIRP
Guidelines in effect prior to putting it into service. An upper limit of the expected
cumulative exposure can be obtained by not seeking the most favourable value for
each source in the calculations. In Chapter 5, this calculation will be specifically
illustrated for the closest location to the SMART-L radar.
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In daily life, people are perpetually exposed to various radio frequency sources,
such as:
• broadcasting technologies (analogue, DVBT, DAB+);
• mobile telephony base stations;
• WiFi, one or more wireless routers and other devices using WiF1, such as

computers (particularly laptops), wireless camera systems, mobile phones,
tablets, photo cameras;

• personal mobile devices, such as Bluetooth in wireless headsets, mobile
phones, tablets and laptops;

• DECT home phone.

The above list is not exhaustive but provides an impression of what a Dutch household
can be exposed to. In [211, the RIVM [National Institute for Public Health and the
Environment] analysed the exposure of citizens to electromagnetic fields and fields
under typical conditions and states that, in general, the recommended ICNIRP
exposure limits (referred to as reference levels in [21]) are not exceeded.

The following established sources will be factored into the calculation in Chapter 5.
• KNMI weather radar;
• the primary radar (PSR) of the SMART-L system;
• the secondary radar (MSSR) of the SMART-L system.

The following mobile sources will also be factored in:
• ship navigation radats on the Waal;
• mobile telephony and broadcasting technologies, using measurements performed

by the Agentschap Telecom (radio communications Agency) [22].
It should be noted that the measurements by the Agentschap Telecom relate to
the exposure levels from the base stations and broadcasting masts. The exposure
levels from personal mobile phones, DECT phones and WiFi equipment are not
included in these measurements. TNO has made an estimate of the expected
exposure levels from these radio frequency sources.

2.3.5 Developments in 5G Technologies
A letter concerning 5G technologies and health sent recently by the State Secretary
for Economic Affairs and Climate and the Minister for Medical Care and Sport to the
Speaker of the Lower House, [23J, is informative in this context. The document
concludes (verbatim quote):

‘All the studies that have now been completed and the Health Coundlls advisory
reports. which inciude all the literature, show that there are no indications [of
health risks] as long as exposure remains below the exposure limits.”

The website of the knowledge platform Electromagnetic Fields provides additional
information about 5G technologies [24J. At the time of writing, 5G technologies are
still in development in the Netherlands. For more information, please refer to the
website of the Antennebureau [25].
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Because 5G technologies are stili in development, littlecan be said in this report
about what the contribution of 5G will be to the cumulative exposure in Herwijnen.
Initial measurements of the electrical field strengths at the experimental sites show
that the maximum field strengths do not exceed the 3 V/m value, which means that
the expected exposure to 5G is below the ICNIRP Guidelines [26]. The Netherlands
Radiocommunications Agency, however, is stili on the fence, as can be read in the
following conclusion:

‘As is to be expected in experiments with test rigs, the resuits of the measure
ments are strongly influenced by the settings of the systems chosen by the
operators; a different transmission power is used for each test rig. The measured
field strengths therefore only provide an indication of the 5G systems used.”

Another aspect involves the expectation that the 5G bandwidth and the short delay
times will change the character of use, including use in autonomous systems. This,
too, will have effects on future exposure, which cannot be adequately quantified at
this time.

2.3.6 Conclusion about simultaneous, cumulative exposure
An exact value cannot be given for every resident of the Herwijnen village centre in
the municipality of Nieuw Betuwe. The exact exposure depends very much on the
number of sources of electromagnetic fields, the type and effective emiffed power per
source, the modulation form and the distance to that source. The residents’ devices,
especially, create uncertainties in ‘what the exact exposure level” would be.

The cum ulative exposure for the plot closest to the proposed radar system is explained
in more detail in Chapter 5, taking into account SMART-L, mobile telephony and
broadcasting technologies as well as navigation radars on the Waal.

2.4 Amyotrophic Lateral Scierosis (ALS) and Electromagnetic Fields

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease, which
leads to muscular weakness and paralysis and is usually fatal two to five years after
the first symptoms appear ([27] and [28]). The exact cause of ALS is still unknown.
A correlation between genetic traits and environmental factors is considered an
important factor in the development of ALS. A 2015 review article by Ingre et.aI. [27]
provides an overview of this disease.

2.4.7 Possible Causes of the ALS Disease
Environmental factors likely involved in the development of ALS are diverse, see for
example Ingre et.aI. [27]. It is presumed that certain genetic expressions are stimulated
by environmental factors, which can cause ALS to develop. Considerable scientific
research is conducted in order to gain a better understanding of the disease. A recent
dissertation [29], however, shows that science does not have any conclusive answers
for this.

The Health Council expects to publish an advisory report on low-frequency
electromagnetic fields and ALS in the first quarter of 2020.
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2.4.2 ALS and Low-Frequency Electromagnetic Fields
A scientific literature review and meta-analysis of ALS and exposure in the workpiace
is provided in [30]. It also establishes a likely correlation between low-frequency
electromagnetic fields and ALS. The same is true for electric shocks. It is important
to note that if a statistically significant correlation exists, it does not mean that low
frequency electromagnetic fields cause ALS. This statistically significant correlation
also applies to occupational exposure in the electric power and welding industries.
Because of the large difference in exposure to low-frequency electromagnetic fields
between these industries and residents, the result is not necessarily applicable to
a residential situation.

2.4.3 ALS and Radio Frequency Electromagnetic Fields
A literature review has revealed a lack of research into establishing a possible link
between radio frequency electromagnetic fields and ALS. A recent article published
by Luna et al. [31] reports a possible link between populations living in the vicinity of
GSM base station antennas and a statistically significant increase in the relative risk
of developing ALS.

Although the authors are cautious about causal interpretations in their study, and
conclude that more studies are needed to establish a possible link between radio
frequency electromagnetic fields and neurodegenerative diseases, the study appears
to be lacking in many areas:
• The main problem is that Luna et al. have no knowledge of the residential locations

of the control group. They distributed the control group equally in buildings based
on building locations but specified the residential addresses of the ALS patients.
The assumption that the analysis is correct based on this manner of grouping is
simply not correct.

• Mobile telecom providers design their networks such that they can offer their
customers sufficient capacity. This means that the more densely populated an area,
the more base stations can be expected. It is unclear whether the respondents
in the control group live in locations with a similar population density.

• An additional problem is that the sources of exposure changed over the course
of the study; in addition to GSM (2G), UMTS (3G) had also been rolled out, with
LTE (4G) following fairly quickly on its heels. Mobile phone use had also changed
drastically over time. These types of changes over time make it extremely
complicated to establish a correlation between an adverse health effect and
a specific exposure.

• A common problem in such studies is the risk of misclassification of exposure. The
authors have used simple free-field calculation models and ignored environmental
factors such as buildings. They claim that the measurements and calculations
do not contradict each other, even though they failed to conduct a proper exposure
study.

2.4.4 ScientificAssessment of Article by Luna et.al. [37]
The study by Luna et al. [31] was methodologically inadequate to support any
conclusion about a possible correlation between electromagnetic RF fields and the
development of ALS.7

TNO consulted experts atthe Utrecht University (IRAS) for assistance in evaluation [31] of the
quality and interpretation of the study [49].
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Lastly, t should be noted in this respect that a statistically significant correlation
does not necessarily mean that a causal relationship exists, see Appendix B.
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3 Laws and Regutations, Precautionary Principle,
ALARA

3.1 Current Framework in the Netherlands

To prevent adverse health effects resulting from human exposure to excessive
levels of electromagnetic fields, the Netherlands has adopted the exposure limits
recommended in the ICNIRP Guidelines. In Council Recommendation 1999/519/EC [4],
the Council of the European Union recommends that Member States adopt these
exposure limits. Over the years, the Council of State has determined by decisions
200102167/1, 200508031/1, 200506514/1, 200800497/1, 201506265/1/Al,
2010061 87/1/Hl, 201801062/1/Al, 201803436/1/Al, that the ICNIRP exposure
limits should be adopted for the assessment of exposure to electromagnetic fields.

The foregoing list is not exhaustive but aims to show that the Council of State has
been using the ICNIRP Guidelines as an assessment framework for years spanning
the period 2001 to 2018. A substantive analysis of these decisions falls outside the
scope of this study.

3.2 Our Neighbouring Countries

The RIVM report [5] provides an inventory of whether and to what extent national
guidelines, possibly enshrined in law, differ from the ICNIRP Guidelines. As stated
earlier, a Member State’s guidelines may be different from the recommendation
of the Council of the European Union (document 1999/519/EC [4]). Establishing
threshold levels is a sovereign matter and each Member State is entitled to establish
its own guidelines. It should also be noted that there is a great diversity in the
different guidelines adopted by each Member State, which makes it difficult to draw
a comparison. It is also noteworthy that the divergent guidelines often involve the
presence of mobile telephony base stations and broadcasting systems.

The RIVM report defines the following three groups of clusters in comparing the
various reference levels:

Group 1
Group 1 includes the countries that have transposed the recommendation of the
Council of the European Union (document 1999/51 9/EC [4]) into their national laws.

Group 2
Group 2 includes the countries that have not transposed the recommendation of the
Council of the European Union (document 1999/519/EO [4]) into their national laws.
The Netherlands falls into the latter group, with the report noting that telecommuni
cations companies adhere to the ICNIRP Guidelines on public places.

Group 3
Group 3 includes the countries that have adopted stricter reference levels than the
recommendation of the Council of the European Union (document 1999/519/EO
[4]). With regard to Group 3, RIVM reports the following:
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“In the third group of member states, there are stricter reference leve/s and/or
basic restrictions based on the precautionary principle and/or due to public
pressure.
The limits chosen are sornetimes based on the principle ‘as low as reasonably
achievable without endangering service’. One practical choice for stricter limits
can be to adopt the lower lirnit for interference in the European standards for
electromagnetic cornpatibility (for example in Belgiurn). In other countries the
reasons for particular lirnits are unclear or arbitraiy (for exarnple in Greece and
Italy). In sorne rnernber States the stricter reference leve/s are applied as
exposure lirnits that rnay not be exceeded. Since there is a great diversity in
particular ru/es and lirnits, a summary is given per rnernber state.”

Thus, there appears to be a greater diversity of policy among the various Member
States. In the following sections in this chapter, we cover the precautionary principle
and ALARA, which likely played a role in the considerations of the Member States in
Group 3. These countries are Belgium, Bulgaria, Croatia, Greece, ltaly, Lithuania,
Luxembourg, Poland and Slovenia. We cannot provide a dear assessment within
the context of this study as to whether the current and future situations will meet the
requirements of the above-mentioned countries. An example of this is Belgium:
a country that is often referenced for its application of the precautionary principle.
The maximum permissible electric field strengths in Belgium vary from 3 V/m per
antenna location to 21 V/m in cumulative exposure. However, the regulations differ
from region to region. Brussels has adopted the lowest limit. In Wallonia and Flanders,
a 3 V/m limit per antenna location is adopted for the public domain, with a total
exposure limit of 20.6 V/m (at 900 MHz). Brussels has adopted a total exposure
limit of 6 V/m for total exposure in public places (see footnote 3 of [5]) 8•

It should be noted that the Brussels Capital Region has declared the so-called
‘ordinance’ [32] inapplicable, among other things, to the electromagnetic fields of
personal devices. Thus, personal systems will be excluded from consideration of
cumulative exposure in Appendix C of this report.

3.3 Precautionary Principle and ALARA

On 28 September 2008, the Health Council presented to the Minister of Housing,
Spatial Planning and the Environment an advisory report entitled “Precaution with
reason” [33]. This advisory report was prepared in response to the increasing desire
to apply the precautionary principle (in terms of policy). After scientific analysis, the
Committee will submit an advisory report on what the precautionary principle involves
and how it could be applied. The Committee’s advice is primarily intended for
policymakers, but the Committee states that it is also useful for all parties involved
in decision-making.

The Committee does not view the precautionary principle as a decision-making rule
that can be generally applied to situations with uncertainties. In the Committee’s
view, the precautionary principle is a strategy for:

8 Annex C shows how the simultaneous cumulative exposure would occur if the strictest Belgian
guidelines (Brussels) were adopted.
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“dealing with the uncertainties in a vigilant, careful, reasonable, transparent
and situation-specific manner.”

The Committee is also of the opinion

that (possible) adverse effects should not necessarily outweigh (possible)
positive ones.”

(both quotes from [331 on page 15).

To illustrate the second opinion: the fact that mobile telephony helps save human
lives is a positive effect that should certainly be taken into consideration.

The precautionary principle applies to issues where (great) uncertainty exists. The
uncertainty is of such a degree that it makes decision-making challenging. The
Commiffee notes that, over the past decades, the approach to the issue of risks within
the decision-making process has shifted from an almost exclusively technological and
scientific framework to one where the psychological and sociological aspects of
citizens’ perception of risk are also taken into consideration. The Committee therefore
recommends that relevant social partners be involved early in the implementation of
the risk policy. Openness and transparency should be central to this (see page 17
of [33]).

In its advisory report, the Committee highlights a strategy that can be regarded as
a precautionary principle for addressing uncertainties. The precautionary principle
can be a useful strategy for mitigating the risk of overlooking early warnings and an
opportunity for limiting damage as much as possible through learning by restricted
error. The precautionary principle is no guarantee that society will be spared
unpleasant surprises.

A good example of addressing uncertainties in an informed manner can be found in
ionizing radiation protection. The impact of the ALARA principle has created a culture
where the informed handling of uncertainties and risks has become commonplace. The
ALARA principle is regularly cited as an approach for implementing the precautionary
principle. Whether this is actually the most obvious course of action depends on the
reasonableness of the measures to be taken in relation to knowledge of possible
risks and uncertainties.

3.3.1 As Low as ReasonablyAchievable
The ALARA principle is not identical to the precautionary principle, see Appendix E
in [33]. The ALARA principle is a principle of radiation protection stating that whenever
ionizing radiation has to be applied to humans, animals or materials, exposure should
be as low as reasonably achievable. Within this domain of radiation protection, it is
an established fact that exposure to ionizing radiation increases the risk of cancer.
The uncertainty here is that not every individual develops a tumour at the same dose9.
While one individual may not develop tumours at a given dose, another might. There
is a stochastic element in the risk assessment for each individual, which gives rise to
uncertainty. However, the conclusion that can be drawn from theoretical considerations
and study findings is that the risk of developing tumours decreases at a decreased
dose. This is referred to as LNT (Linear Non-Threshold). In the LNT model, the

Dose: the sum of all periods of radiation intensity level multiplied by the exposure time.
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assumption is that (at low radiation doses) any dose higher than zero increases the
risk of cancer in a linear fashion. Because there is no threshold level and uncertainty
exists about the possible adverse health effects from any form of exposure to 0fl izing
radiation, the ALARA principle serves as a logical step for implementing the
precautionary principle. The reverse reasoning does not work, ie. implementing the
precautionary principle does not automatically mean implementing ALARA.

3.3.2 ALARA and Electromagnetic Fields
Although the ALARA principle is a safety principle specifically designed to provide
protections against adverse health effects of ionizing radiation, t can also be
implemented as a precautionary principle to prevent other forms of exposure to
potentially harmful environmental factors, such as exposure to chemical substances
or disease-causing hazards. These exposure aspects fali outside the scope of this
study and will not be covered further in this report.

The possible implementation of ALARA and exposure to electromagnetic fields is
discussed in more detail in this section. To this end, a distinction is made between low
frequency electromagnetic fields below 300 Hz and high-frequency electromagnetic
fields in the 10 MHz - 300 Ghz frequency range. In this report, the frequency range
between 300 Hz and 10 MHz is considered a transition area and given the scope of
the study where the RF sources are between 80 MHz and 12 Ghz, this distinction is
j ustified.

3.3.2.1 Low-Frequency Electromagnetic Fields (<300 Hz)
ALARA is applied to reduce exposure to non-ionized radiation in the low frequency part
of the spectrum. This problem involves high-voltage power lines and is of a completely
different order than radio frequency (radar) signals. What the science fails to mention,
however, is that there is a dear, statistically significant association, but no causal
link, between low-frequency magnetic fields stronger than 0.4 p1 and the incidence
of childhood leukaemia. According to the statistics, for every one additional death
every two years, about 135 new cases of childhood Ieukaemia are diagnosed
annually in the Netherlands [34]. Biological effects have been found to occur at low
frequency magnetic fields stronger than 100 j.iT, but it remains a scientific challenge
to understand why epidemiological research findings indicate an increased risk of
childhood leukaemia for time-averaged exposure greater than 0.4 pT. A conciusive
biological mechanism has not been established and this biological mechanism is
still being sought within this field of research, see review article [35].

In this context, it is important to reiterate that exposure to low-frequency electromag
netic fields creates an entirely different interaction than exposure to radio-frequency
electromagnetic fields.

On 1 October 2019, the Minister of Economic Affairs and Climate sent the advisory
report Precautionary policy on High Voltage and Health” to the Lower House of
Parliament [36]. Further to the discussion on the precautionary principle and ALARA
in section 3.3.1, implementation ofALARAwith respect to exposureto low-frequency
electromagnetic fields as an implementation of the precautionary principle may not
be necessary, but it is useful in preventing social unrest and possibly disproportionate
measures. The new advisory report abandons the 0.4 i.iT limit and the distinction
between old and new situations. In the coming period, the Minister of Economic
Affairs and Climate will adopt ALARA measures in consultation with stakeholders.
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3.3.2.2 High-Frequency Electromagnetic Fields (10 MHz to 300 GHz)
RF bas shown no dear and consistent, statistically significant association with cancer;
however, a slightly increased risk has been found for prolonged mobile phone use
[37]. In [37], a suggestion is proposed to change the IARC classification from 2B
(possibly carcinogenic) to 1 (carcinogenic) based on this new scientific knowledge.
In a recent short note, ICNIRP stated the following about RF fields and possible
carcinogenicity:

‘ICNIRP concluded that these substantial limitations preclude conclusions
being drawn concerning RF EMFs and carcinogenesis.” [9]

The scientific debate is therefore ongoing. For the purposes of completeness, it is
noted here that exposure to the proposed radar system is different from exposure to
a mobile phone held against the ear during long and frequent phone calls.

3.4 Scientific Uncertainty versus Policymaking

In its 2016 advisory report on mobile phones and cancer [16], the Health Council
states the following in its conciusion:

“It follows from the conciusions that were recently formulated that the value of
the measures to reduce exposure to radio frequency electromagnetic fields is
unclear. Nevertheless, the Committee would like to reiterate its earlier
recommendation: implement the ALARA principle. In other words: keep
exposure as low as reasonably achievable. For example, it is unnecessaty for
devices to transmit at a higher power or for a longer period of time than is
necessaiy to have a good connection. In this respect, the Committee stands
behind the recommendations in the Health Council’s advisony report on
Precaution with Reason.”[33]

The Committee also states the following based on the uncertainty expressed in the
conciusion [16]:

“However It is unclear whether this explains the increased risk of bram, head
and neck tumours, which have been obseved in some epidemiological studies.”

The recommendation is to refrain from making exposure to humans higher than
necessary for the operation of one or more systems. For example, in its advisory
report, the Health Council also refers to the use of earbuds instead of holding the
phone against the ear. Not because there is scientific evidence that suggests this
would be better for health, but to make head exposure - if the user (m/f) so wishes
for whatever reason - as 10w as possible, which aligns with the implementation of
the ALARA principle. It is very important to note in this context that this advisory
report by the Health Council has been given for the use of mobile phones and that
epidemiological studies were conducted on people who make (frequent) calls with
their phone held against their ear. The exposure in such cases is very different from
exposure to sources that are further away, such as a base station, radar system,
and so on.

However, from a scientific perspective there is no reason to recommend the
implementation of ALARA for radio frequency electromagnetic radiation, as bas
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recently been done for high-voltage power lines. The application of the safety factor
50 (for the public) can be construed as implementation of the precautionary principle.
The scientific uncertainties briefly addressed in this report could, despite the current
ICNIRP Guidelines, encourage policymakers to implement ALARA and reduce the
permissible exposure limits. Possible implementation of ALARA for radio-frequency
electromagnetic fields in this case extends beyond the proposed location of the
SMART-L radar in Herwijnen. The WHO Backgrounder on Cautionary Policies [38]”
could be helpful in policymaking, as could the advice on communication on electro
magnetic fields and health [39]. The RIVM [21] also provides various frameworks for
action.
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4 Thales SMART-L Report

The report by radar manifacturerThales [19] provides insights into exposure to the
primary radar component of the SMART-L system and the safe positions (in altitude
and distance) to the radar antenna. These are the positions that comply with the
ICNIRP Guidelines for the ‘General public’. The report has been written for technical
experts such as safety engineers. TNO believes that the format of the report does
not lend itself to publication as an appendix to an Environmental Impact
Assessment (EIA) or to publication for public viewing, for example.

At the behest of the Central Government Real Estate Agency, TNO assessed the
manufacturer’s report, as well as the technical information, and subsequently
conducted an audit. This assessment was submitted in a letter report to the Ministry
of Defence in 2017 [40]. Based on the documents and information made available,
as well as the discussions during the audit, TNO has found no reason to assume
that the electromagnetic field strength levels produced by the proposed radar system
will breach the boundaries of the installation site or exceed the maximum threshold
levels of the ICNIRP Guidelines [1]. This conclusion applies only to the SMART-L
primary surveillance radar (as the sole source) and to the configurations calculated
in the reports. (The cumulative exposure analysis is provided in this report).

Anewversion oftheThales reportwas published in the autumn of 2019 [41]. There
are significant differences with the first version [19]. The safe distances to the boresight
for the tracking antenna mode (higher than 24 m above ground level) have increased
by more than 25%. In the rotating antenna mode, however, the safe distances to the
antenna radiating surface have decreased, but the pattern is more erratic at lower
levels. The conclusion that the system meets the requirements is maintained.

TNO tested these new data for plausibility and found them to be realistic. This new
information has been used in Chapter 5 and has led to a more accurate determination
of electrical field strength levels - especially for the tracking mode -than TNO used
in a recent memorandum [20].

4.7.1 Correlation with Cumulative Exposure
The analysis by Thales is based on the single radar system as the manufacturer
cannot take unknown environmental factors into account. The manufacturer, as with
a mobile phone manufacturer, is primarily responsible for analysing possible health
effects and, if necessary, informing the user of necessary mitigating measures.
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5 Location of SMART-L Broekgraaf 1, Herwijnen

5.1 Expected Simultaneous Cumulative Exposu te

This chapter examines the cumulative exposure aspect in more detail. The SMART-L
is installed at Broekgraaf 1 in Herwijnen. The nearest dwelling is 450 m from the
SMART-L as shown in [421 (Figure 6). All cumulative exposure calculations have been
carried out for this dwelling. A lower (peak) field strength will prevail at a location
farther away from the SMART-L radar than at 450 m distance due to the propagation
attenuation.

It is not possible to define cumulative exposure in a clear-cut way. Humans are
exposed to different sources that produce varying electromagnetic fields over time.
Personal systems - such as personal mobile phones, DECT phones and WiFi
routers - also make a (significant) contribution to this simultaneous cumulative
exposure. It is therefore impossible to establish exact cumulative exposure.
However, an analysis will be carried out to establish the order of mag nitude.

But first, an overview is given of the sources that are factored into the equation for
determining cumulative exposure. Then an estimate will be made of the expected
contributions from the different sources. Lastly, the cumulative exposure is determined
and compared with the ICNIRP Guidelines [1].

Following the debates held in both chambers, chamber members expressed their
desire for transparency about what the application of limits other than the ICNIRP
Guidelines would mean. This is provided as a thought experiment in Appendix C. It
is important to note that this appendix is intended purely for information purposes.

5.7.7 Stationary Radar Sources
The KNMI weather radar is located in the vicinity of the Herwijnen village centre.
This radar is considered a stationary source. The proposed SMART-L radar system
is also considered a stationary source, which consists of two systems: the PSR and
the MSSR. The calculations for the SMART-L, consisting of a PSR and the MSSR,
take into account that the MSSR will be turned off when the SMART-L is used in
non-rotating (tracking) mode.

5.7.2 Personal WiFi Routers/APs, DECT and Mobile Phones
This section provides an estimate of the expected exposure to personal systems
such as WiFi Routers, DECT and mobile phones. These estimates will be included
as typical values in the calculation of the simultaneous cumulative exposure.

It should be noted that the contribution of personal systems depends very much on
their use. Phones that are held against the ear will not be factored into the calculations.
This is a very different type of exposure and cannot be compared to the far-field
reference values stated in the ICNIRP Guidelines. The manufacturer is required to
provide in their manual the extent to which their mobile phone comply with the
localized SAR values recommended in the ICNIRP Guidelines.

The radio frequency powers specified in the standards [43] and [44] for 4G and 5G
devices are used for mobile phones. The powers given in Chapter 6 of these standards
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are 200 mW (23 dBm), which are comparable to the values of 2G (250 mW) and 3G
(125 mW).

5.1.3 Navigation Radars of Ships on the Waal
Ships on the Waal may use navigation radars. This contribution is also factored into
the cumulative exposure. Because the EMF levels of ships can vary greatly, a minimum
contribution of one and a maximum of ten navigation radars is assumed. To obtain an
upper limit in the worst-case approach, these ten navigation radars are concentrated
in the same closest location. 1f a ships navigation radar is farther away, the field
strength decreases in proportion to that distance, so this can be seen as a worst
case approach.

5.7.4 5G Technologies
The website of the knowledge platform Electromagnetic Fields provides additional
information about 5G technologies, see [24]. At the time of writing, 5G technologies
are still in development in the Netherlands. For more information, please refer to the
website of the Antennebureau [25].

Because 5G technologies are stili in development, little can be said in this report
about what the contribution of 5G will be to the cumulative exposure in Herwijnen.

Initial measurements of the electrical field strengths at the experimental sites show
that the maximum field strengths do not exceed the 3 V/m value, which means that
the expected exposure to 5G is below the ICNIRP Guidelines [26]. The Netherlands
Radiocommunications Agency, however, is still on the fence about the resuits of the
field strength values measured. A recent article [45] on the expected exposure to 5G
indicates that this subject is still under study. Thus, we will maintain in our analysis
the values measured by the Radiocommunications Agency for the contribution of
5G to cumulative exposure.

The values specified in table 1 [26] have been used to establish the cumulative
exposure and the contribution of 5G to it.
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Table 1 Radiocommunicaflons Agency’s measurements of expenmental 50 devices in 2019

Location Antenna Frequency Measurement Technology Rald
type range strength

Groningen Static 2605 MHz 53 m LTE 3 V/m
massive

MIMO
Maastricht Dynamic 3465 MHz 140 m 5G New 1.1 V!m

massive Radio
MIMO

Rotterdam Dynamic 3675 MHz 170 m 5G New 2.6 V/m
‘massive Radio
MIMO’

5.2 Simultaneous Cumulative Exposure

The cumulative exposure is calculated in this section: The distance from the radar to
the developed area of Herwijnen is approximately 1 km. The distance to the nearest
dwelling, to the southeast of the radar location, is approximately 450 m. The cumulative
exposure is calculated for the nearest dwelling.

The ICNIRP Guidelines recommend a methodology for determining whether cumulative
(time-averaged) exposure to multiple radiation sources exceeds the threshold level.
TNO has detennined the exposure values according to this methodology. The results
are set out in this chapter. The terms “minimum” and “maximum” refer to the levels
of eiectromagnetic fields within which the actual exposure will likely occur. In the
calculation, TNO has used different starting points, where choosing the “worst” possible
field strength is preferred. The reported values are therefore an upper limit.

The equation for estimating electric fleld strength, given Uistance and emitted power
is provided in Appendix A. This correlation is:

E
— 30 1,64 *

‘ERP — .J30PE,RP

— R — R

E [VIm] is the absolute value of the electric field vector, ERp [‘Al] is the effective emitted
power relative to a tuned dipole antenna, JRP [W] is the effective emitted power
relative to an isotropic emifter and R [mJ is the distance between the source point
and the observation point. These parameters can be used to estimate the electric
field strength that can be expected from a radio frequency source. It should be noted
that the factor 1.64 corresponds to the gain of a tuned dipole relative to an isotropic
emitter, i.e. 2.15 dBi.

In the calculations, the shortest distance has been taken for personal mobile, whereby
the foregoing equation can be used to determine the field strength. This is the distance
at which the field behaviour has far-fleld conditions. The mle of thumb is that in case
of wire antennas, these conditions are present as from a wavelength distance. The
Iowest ftequency is 700 MHz and the wavelength is 43 cm. Phones held against the
ear are subject to very different rules, whereby the localized SAR must be established
if the phone complies with the ICNIRP Guidelines. Every manufacturer is required
to provide in their mahual the SAR value relative to the locaTized SAR.
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A distance of 200 cm (2 m) has been maintained for personal WLAN routers and
DECT phone base stations. It should be noted that these distances have been
chosen arbitrarily and will therefore provide a rough impression of the individual
contribution to the overall exposure. The percentage contribution relative to the
ICNIRP exposure limit has also been calculated and reported for each source.

Due to the very low power of Bluetooth applications (during normal use: 2.5 mW),
these sources have been excluded from the calculations.

The expected exposure to 5G has been included as an additional factor in this chapter,
with all the uncertainties and caveats described in 5.1.4. However, the expectation
is that the introduction of 5G on the market will lead to the older standards (2G and
3G) being abandoned. This means that part of the exposure now included in “Mobile
telephony and broadcasting technologies” is superfluous. It is currently not possible
to qualify more accurately the consequences for the introduction of 5G.

5.2.7 Cumulative Exposure without SMART-L and own RE Sources
This section covers the cumulative exposure of the following sources:
• KNMI weather radar;
• current RF exposure from mobile telephony and broadcasting technologies;
• expected 5G infrastructure (see 5.1.4);
• navigation radars on the Waal.

figure 4 provides an overview of the expected cumulative exposure for KNMI weather
radar, mobile telephony, broadcasting technologies and navigation radars. It is
difficult to see from this figure that the cumulative exposure is between 1.9% and
15.5% of the ICNIRP Guidelines. In this case, there is afactor of 8.2 between the
highest and lowest values.
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Figure 4 Cumulative exposure without SMART-L and own RF sources. The bars represent the
minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field strength. Both values are
compared with the ICNIRP Guidelines. Lower than 100% means that the Guidelines are
met.

5.2.2 Cumulative Exposure without SMART-L, but with Own RF sources
This section provides an estimate of the contributions of proprietary systems (WLAN,
DECT and mobile phone) to cumulative exposure.

For the cumulative exposure where only the own RF system is taken into account,
the cumulative exposure is shown in figure 5. t is difficult to see from this figure that
the cumulative exposure is between 12.8 % and 22.8 ¾ of the ICNIRP Guidelines.
In this case, there is a factor of 1.78 between the highest and lowest values. This
situation also complies with the threshold levels set forth in the ICNIRP Guidelines.
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Figure 5 Cumulative exposure without SMART-L, but with own RF sources. The bars tepresent
the minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field strength. Both
values are compared with the ICNIRP Guidelines. Lower than 100% means that the
Guidelines are met.

5.2.3 Cumulative exposure with SMART-L, but without own RF sources
This section provides the cumulative exposure level from the following sources:
• KNMI weather radar;
• PSR, both with rotating antenna and non-rotating antenna (tracking mode);
• MSSR. It should be noted that the MSSR is switched off in non-rotating mode;
• current RF exposure level to mobile telephony and broadcasting technologies;
• expected 5G infrastructure (see 5.1.4);
• navigation radars on the Waal.

figure 6 shows the cumulative exposure level from a rotating SMART-L antenna, which
will be the most common situation. The contribution of own RF systems is not taken
into account. It is difficult to see from this figure that the cumulative exposure to external
sources is between 10.4% and 18.5% of the ICNIRP Guidelines. In this case, there
is a factor of 1.78 between the highest and lowest values. This situation also complies
with the threshold levels set forth in the ICNIRP Guidelines.

UNCLASSIFIED



UNCLASSIFIED 1 TNO report 1 TNO 2020 R10094 35148

iCNIRP percentqe: per source and cuinu(ative

CurnL

_______

SG pIe3icton

Javigation iadai

Mobite ehon and f
binaacasting teinoIqies

MSSR

PSP

VNMI weather ‘abn,

1CNIPP

0 10 2(1 30 40 50 60 10 80 90 00

Q [.las parcritaae Q Min paicentage

Figure 6 Cumulative exposure with SMART-L and without own RF sources. The bars represent
the minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field strength. Both
values are compared with the ICNIRP Guidelines. Lower than 100% means that the
Guidelines are met.

figure 7 shows the cumulative exposure in case of a non-rotating SMART-L antenna
(tracking mode). The contribution of own RF systems is not taken into account. t is
difficuitto see from this figure that the cumulative exposure is between 21.1 % and
26.1 % of the ICNIRP Guidelines. In this case, there is a factor of 1.24 between the
highest and lowest values. This situation also complies with the threshold levels set
forth in the ICNIRP Guidelines.1° It should be noted that this situation occurs when
the SMART-L is looking exactly over the nearest dwelling at 450 m.

This calculation is based on continuous exposure. Because the ICNIRP Guidelines
allow a 6-minute time-average, a higher peak field strength is immediately allowed.
However, the ICNIRP Guidelines also set a limit value for the peak field strength,
namely 32 times the time-averaged electric field strength. In the current ICNIRP
Guidelines [1], this value is 1506 V/m for the SMART-L.As long as this peakfield
strength and the average field strength do not exceed 6 minutes, the radar complies
with the threshold levels given in the ICNIRP Guidelines.

° As a result of data recently provided by the radar supplier, the contribution of the SMART-L in
tracking mode has been determined more accurately and has therefore been adjusted
downwards.
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Figure 7 Cumulative exposure with SMART-L in tracking mode and without own RF systems.
The bars represent the minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field
strength. Both values are compared with the ICNIRP Guidelines. Lower than 100%
means that the Guidelines are met.

5.2.4 Cumulative Exposure to Rotating SMART-L, Inciuding own RF sources
This section provides the cumulative exposure level to the following sources:
• KNMI weather radar;
• PSR, both in normal operation and in tracking mode;
• MSSR;
• current RF exposure due to mobile telephony and broadcasting technologies;
• expected 5G infrastructure (see 5.1.4);
• navigation radars on the river Waal.

An estimate of the contributions of proprietary systems (WLAN, DECT and mobile
phone) to the cumulative exposure is also provided.

figure 8 shows cumulative exposure for a rotating SMART-L antenna. It is difficult to
see in this figure that the cumulative exposure is between 16.4 % and 24.9 % of the
ICNIRP Guidelines. In this case, there is a factor of 1.52 between the highest and
lowest values. This situation also complies with the thresholds set forth in the ICNIRP
Guidelines.
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Figure 8 Cumulative exposure with SMART-L and own RF sources. The bars represent the
minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field strength. Both values
are compared with the ICNIRP Guidelines. Lower than 100% means that the
Guidelines are met.

figure 9 shows cumulative exposure for a SMART-L antenna in tracking mode. The
contribution of own RF systems has also been factored into the calculation. It is
difficult to see from this figure that the cumulative exposure is between 24.6 % and
30.9 ¾ of the ICNIRP Guidelines. In this case, there is a factor of 1.56 between the
highest and lowest values. This situation also complies with the threshold levels set
forth in the ICNIRP Guidelines. It should be noted that this situation occurs when the
SMART-L is ‘looking exactly over the nearest building at a distance of 450 m. 1f the
target is just above the edge, this exposure will be considerably reduced duo to the
high directional effect of the antenna.

This calculation is based on continuous exposure. Because the ICNIRP-Guidelines
allow a 6-minute time average, a higher peak field strength is immediately allowed.
However, the ICNIRP Guidelines also set a limit value for the peak field strength,
namely 32 times the time-averaged electric field strength. In the current CNIRP
Guidelines [11, this value is 1506 V/m for the SMART-L. As long as this peak field
strength and the average field strength do not exceed 6 minutes, the radar complies
with the limits given in the ICNIRP Guidelines.
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Eigure 9 CumuIave exposure with SMART-L in fracldng mode and without own RF systems.
The bars represent the minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field
strength Both values are compared with the ICNIRP Guidelines. Lower than 100%
means that the Guidelines are met.

5.2.4.7 Conciusion about Cumulative Exposure at Plot at Broekgraaf 7A in Herwijnen
As can be conciuded from the above tables, the cumulative exposure of the expected
external sources induding the SMART-L fails within the exposure limit set in the ICNIRP
Guidelines [1].

5.3 Exposure to Peak Electric Pield Strengths

ICNIRP provides that the time-averaged cumulative exposure during a 6-minute
period may not exceed the limit value of 1 (=100%). This has been examined above.
Moreover, the ICNIRP Guidelines provides that the peak field strength (of pulsed
systems such as radars) should not exceed 32 times the specified limit value. This
limit value is frequency-dependent and table 2 shows what this means for the village
centre of Herwijnen.

Table 2 Overview of peak field slrengths compared to the ICNIRP Guidehnes. The percentage’
column shows the expected peak field strength exposure compared to the ICNIRP
Guidelines.

Source Frequency Ek (Vim) E Wim) Percentage
(GHz)

MSSR 1 12.20 1391.40 0.88
KNMI weather 5.6 6(130 1952.00 3.09
radar
Navigation radar 10 7 1952.00 0.36
PSR 1.2 108 1524.20 7.09
PSRtracking 1.2 31.6 1524,20 2.07
mode
Total 12.6

It can be noted from table 2 that the expected peak field exposure of the different
pulsed RF systems remains well below the ICNIRP Guidelines. Even 1f all
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contributions were to be aggregated, which is not required by the ICNIRP
Guidelines, the overall contribution would remain below 13%.
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6 Reference Measurements Performed in Herwijnen

On 15 October 2019, a measurement of the electromagnetic field strengths in the
radio frequency spectrum range 300 kHz-18 GHz was commissioned by the Central
Government Real Estate Agency. In addition to broadband measurements between
300 kHz - 18 GHz, frequency-selective measurements between 30 MHz and 6 GHz
were also performed. The measurements were carried out by TÜV Rheinland
Nederland B.V. based in Leek. 10V Rheinland has reported the measurements in
a measurement report [46].

The purpose of these measurements was to determine the current background levels
of the electromagnetic environment in the village centre of Herwijnen. A secondary
purpose of this field measurement was to have a baseline measurement available
for comparing Uifferences prior to and after installation of the proposed radar system.

10V Rheinland conducted measurements at three different locations: Boutlaan,
Schotensteeg and Waaldijk. Measurements were taken in five 6-minute segments.
This was done because the current ICNIRP Guidelines recommend an averaging
time of 6 minutes, while the revised ICNIRP Guidelines expect the averaging time to
be 30 minutes.

The concise results are provided in table 3. More details and the resuTts of the
frequency-selective measurements are set out in 10V Rheinland report [46].

Table 3 Elechical fleld Strengths (RMS) over 300 kHz-18 GHz measured at three locations
(15 October 2019) in the village centre of Herwijnen.

Localion Maximum average Average held Maximum peak
held strength (6 min.) strength (30 min.) held strength [V/m].
[VIm] [VIm]

Waaldijk 0.3 0.3 2,1
Schoutensteeg 0.3 0.2 1.4
Bouflaan 0.7 0.7 1.8

As can be seen from table 3, the field strength levels are well below the INCIRP
exposure limit (the lowest exposure limit is 27.5 VIm). The peak fleld strength is
(obviously) higher than the average field strength, but this, too, is covered by the
ICNIRP Guidelines. On the Waaldijk, the average fleld sfrength is in the same order
of magnitude than elsewhere. The peak field strength is slightly higher, which is
probably due to a ship radar on the Waal.

Cii Boutlaan, with a view of the KNMI weather radar, a special option of the measunng
equipment was used to measure the radar’s peak value. This is the “Extra Max-Fast
RMS Measurement” option of the Waveconfrol SMP2 measurung tool. The RMS value
is determined within a short time penod of 4 ms. The maximum value is presented
at each 500 ms unterval. This value was 2.6 V/m and is in all probability aftributable
to the KNMI weather radar.
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6.1 Conciusion

The measurements carried Out by TÜV Rheinland [46] on 15 October 2019 are
primarily intended as reference measurement. The measurements also show that the
current average electrical field strengths (from different sources, i.e. combined)
correspond to the field strength levels measured by the Netherlands Radiocommu
nications Agency [22] at various other locations. The highest measured value (at the
Boutlaan) of 0.7 V/m RMS more than meets the lowest ICNIRP reference level of
27.5 V/m RMS.

The contribution of personal devices such as DEC phones, mobile phones, Bluetooth
devices and WiFi routers are not inciuded in these measurements.

After development of the proposed radar system, t is advised to conduct these
measurements again in order to ensure that the reference levels in the then-applicable
ICNIRP Guidelines are not exceeded.
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7 Conciusions and Recommendations

1f ICNIRP Guidelines are complied with, public health will be adequately protected
against the possible adverse effects of electromagnetic fields. Possible installation
of the SMART-L in Herwijnen has been assessed against the current ICNIRP
Guidelines [1]. 1f these ICNIRP Guidelines are revised, it is recommended that the
conclusions and recommendations formulated in this chapter be revisited in light of
the revision.

The assessment shows that the SMART-L complies with the exposure limits recom
mended in the ICNIRP Guidelines [1]. Even if other radio frequency sources are
included, such as KNMI weather radar, mobile phone base stations and broadcasting
technologies, the ICNIRP Guidelines will still be satisfied. This will not change if own
RF systems such as mobile phones, WiFi routers and DECT phones are inciuded.
The Guidelines will also be complied with in that case,

TNO has assumed the worst-case scenario in the calculations. Where estimates had
to be made, the exposure levels were rounded up. This ensures that the actual situation
will not be determined in a more favourable light.

In October 2019, TÜV-Rheinland conducted measurements of electromagnetic field
strengths. It is advised to construe these measurements as reference measurements
and to conduct the measurements again with the SMART-L in search and track mode
after installation of the SMART-L, if necessary. Compliance of the SMART-L with the
then-ICNRIP Guidelines must be verified.

The precautionary principle and ALARA are explained in more detail in 3.3. However,
from a scientific perspective and with regard to the usefulness and necessity of the
implementation of ALARA, there is no reason to recommend the implementation of
ALARA for radio-frequency electromagnetic fields, as has recently been done for
high-voltage power lines. The application of the safety factor 50 (for the public) can be
construed as implementation of the precautionary principle. The scientific uncertainties
briefly addressed in this report could, despite the current ICNIRP Guidelines, encourage
policymakers to apply ALARA and reduce the permissible exposure limits. Possible
implementation of ALARA for radio-frequency electromagnetic fields in this case
extends beyond the proposed location of the SMART-L radar in Herwijnen.

UNCLASSIFIED



UNCLASSIFIED 1 TNO report 1 TNO 2020 Ri 0094 43 148

8 References

[1] ICNIRP, ,,ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric,
Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300GHz),” Health Physics, vol 4,
nr. 74, pp. 494-522, 1998.

[2] J. C. Maxwell, A treatise on Electricity and Magnetism, VoI.1 & 2, Dover
Publications mc. New York, 1954.

[3] J. A. Elder, ,,Ocu lat Effects of Radiofrequency Energy,” Bioelectromagnetics,
vol. Supplement6, pp. 148-161, 2003.

[4] EU, AANBEVELING VAN DE RAAD van 12juli 1999 betreffende de
beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden
van 0 Hz — 300 GHz (1999/519/EG),” De Raad van de Europese Unie, 1999.

[5] R. Stam, Corn parison of international policies on electromagnetic fields,”
RIVM rapport, documentnummer 010344,De Bilt, 2018.

[6] ICNIRP, Home page,” International Commission on Non-lonizing Radiation
Protection , [Online]. Available: https://www. icnirp.org/en/home/index.html.
[Geopend 11102019].

[7] WHO, ,,Electromagnetic Fields (EMF): Standards and Guidelines,” World
Health Organization, [Onhine]. Available: https://www.who.int/peh
emf/standards/en/. [Geopend 1110 2019].

[8] WHO, ,,Electromagnetic fields and public health: radars and human health,”
WHO, [Online]. Available: hffps://www.who.inVpeh
emf/publications/facts/fs226/en/. [Geopend 5 11 2019].

[9] ICNIRP, ,,ICNIRP Note: Critical Evaluation Of Two Radiofrequency
Electromagnetic Field Animal Carcinogenicity Studies Published In 2018,”
Health Physics Society, vol. 118, nr. DOl: 10.1097/HP.0000000000001137,
2019.

[10] ICNIRP, Home page,” [Onlinej. Available:
https://www.icnirp.org/en/home/home-read-more.html. [Geopend 1110 2019].

[11]]. Elder en C. Chou, ,,Auditory Response to Pulsed Radiofrequency Energy,’
Bioelectromagnetics, nr. Supplement 6, pp. 162-173, 2003.

[12] IEEE, lEEF Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to
Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz,” lEEF
Standards Coordinating Committee 39 , New York, USA, 2019.

[13] CENELEC, ,,EN 50413: Basic standard on measurement and calculation
procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic
fields (0 Hz - 300 GHz),” CENELEC, 2018.

[14] ICNIRP, ,,Guidelines For Limiting Exposure To Time-Varying Electric And
Magnetic Fields (1 Hz — 100 kHz),” Health Pysics, vol. 99, nr. 6, pp. 818-836,
2010.

[15] ICNIRP, ,,ICNIRP statement on the “guidelines for limiting exposure to time
varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300GHz),” Health
phycics, vol. 97, nr. 3, pp. 257-258, 2009.

UNCLASSIFIED



UNCLASSIFIED 1 TNO report 1 TNO 2020 R10094 44148

[16] Gezondheidsraad, ,,Mobile phones and cancer; Part 3. Update and overall
conciusions from epidemiological and animal studies,” Gezondheidsraad
201 6/06, Den Haag, 2016.

[17] ICNIRP, ,,High Frequency 100 kHz - 300 GHz,” 2019. [Onhinej. Available:
https://www.icnirp.org/en/frequencies/high-frequency/index.html. [Geopend
8102019].

[18] S. L. Smith-Roe, M. W. Wyde, M. D. Stout, J. W. Winters, C. A. Hobbs,
K. G. Shepard, A. S. Green, G. E. Kissling, K. R. Shockley, R. R. Tice,
J. R. Bucher en K. L. Witt, ,,Evaluation of the genotoxicity of cehl phone
radiofrequency radiofrequency radiation in male and female rats and mice
following subchron ic exposure,” Environmental and Molecular Mutagenesis,
2019.

[19] THALES, ,,Engineering Anahysis Report SMART-L EWC GB, RADHAZ SITE
REGULATION WIER AND HERWIJNEN TOWER,” Thales Nederland BV,
Hengelo, 2016.

[20] A. Theil en A. P. M. Zwamborn, Stralingsbelasting Radarinstallatie Henivijnen,
Den Haag: TNO 2019 M10833, 2019.

[21] R. Stam, M. J. M. Pruppers en J. F. B. Bolte, ,,Bronnen van
elektromagnetische velden en blootstelling van burgers, rapport 2014-0132,”
RIVM, De Bilt, 2014.

[22] T. Tuhehay, Rapport project EMV,” Agentschap Telecom, Amersfoort, 2017.

[23] M. C. G. Keijzer en B. J. Bruins, 5G en gezondheid, Den Haag: DGBI-DE /
19098282, 2019.

[24] Kennisplatform, ,,Wat is 5G’?,” [Onhinej. Available:
https://www. kennisplafform.nl/wat-is-5g/. [Geopend 2110 2019].

[25] Antennebureau, ,,5G en antennes,” [Online]. Available:
https://www. anten neburea u. nl/antennes-en-techn iek/5g-en-antennes.
[Geopend 21102019].

[26] Agentschap_Telecom, ,,Veldsterktemetingen op 5G-testlocaties,” Agentschap
Telecom, September 2019.

[27] C. Ingre, P. M. Roos, F. Piehl, F. Kamel en F. Fang, ,,Risk factors for
amyotrophic lateral scierosis,” Clinical Epidemiology, vol. 7, nr. DOl:
10.2147/CLEP.S37505, pp. 181-193, 2015.

[28] 0. Hardiman, B. L. H. vd. en K. M. C ., ,,Clinicah diagnosis and management of
amyotrophic lateral sclerosis,” Nat. Rev. Neurol., vol. 7, pp. 639-649, 2011.

[29] J. P. K. Rooney, The Environmental Epidemiology of Amyotrophic Lateral
Scierosis in Europe, Dublin: Trinity College Dublin, September 2018.

[30] L. G. Gunnarsson en L. Bodin, ,,Occupational exposures and
neurodegenerative diseases—a systematic literature review and meta
analyses,” International Journal of Environmental Research and Public Health,
vol. 16 (3), nr. DOl: 10.3390/ijerphl6O3O337, pp. 1-22, 2019.

[31] L. Luna, J. P. Leleu, C. Preux, P. Corcia, P. Couratier, B. Martin,
F. Boumediene en F. Consortium, ,,Residential exposure to ultra high
frequency electromagnetic fields emitted by Global System for Mobile (GSM)
antennas and amyotrophic lateral sclerosis incidence: A geo-epidemiological
population-based study,” Environmental Research, vol. 176, nr.
https://doi.org/1 0.1 01 6/j.envres.2019.1 08525, 2019.

UNCLASSIFIED



UNCLASSIFIED 1 TNO report 1 TNO 2020 R1 0094 45 148

[32] Belgisch-Staatsbiad, 30-4-2014, Belgisch Staatsblad,” [Online]. Available:
https://docplayer.nl/65650781 -Belgisch-staatsblad-moniteur-belge.html.
[Geopend 2011 2019].

[33] Gezondheidsraad, ,,Voorzorg met rede,” GR Nr. 2008/1 8, 2008.

[34] Gezondheidsraad, ,,Hoogspanningslijnen en gezondheid deel 1: kanker bij
kinderen,” Gezondheidsraad nr. 2018/08, Den Haag, 2018.

[35] J. Juutilainen, M. Herrala, J. Luukkonen, J. Naarala en P. J. Hore,
,,Magnetocarcinogenesis: is there a mechanism for carcinogenic effects of
weak magnetic fields’?,” Proc. R. Soc. 8 285: 20180590., nr.
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.0590, 2018.

[36] E. D. Wiebers, Voorzorgbeleid Hoogspanning en Gezondheid, Den Haag:
29023-250, 2019.

[37] B. M. Miller, L. L. Morgan, 1. Udasin en D. L. Davis, ,,Cancer epidiology
update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic
fields (Monogaph 102),” Environmental Research, vol. 167, nr.
https://doi.org/1 0.1 016/j.envres.2018.06.043, pp. 673-683, 2018.

[38] WHO, ,,Backgrounders,” World Health Organization, 2000. [Onlinej. Available:
https://apps.who.inUiris/handle/1 0665/57268. [Geopend 9 10 2019].

[39] L. Claasen, A. Bostrom en D. R. M. Timmermans, ,,Focal points for improving
commmunications about electromagnetic fields and health: a mental models
approach,” Journal of Risk Research, 2014.

[40J A. P. M. Zwamborn, Evaluatie Thalesdocumentatie over de
gezondheidsrisicoanalyse van de SMART-L locaties Herwijnen en Wier,” TNO
DHW-TS-201 7-0100309759, Den Haag, 2017.

[41] THALES, Engineering Analysis Report SMART-L EWC GB RADHAZ SITE
REGULATION WIER AND HERWIJNEN TOWER,” Thales Nederland BV,
Hengelo, 2019, Document number 9505301286_EAR_715_NLD Vetsion 02.

[42] Rijksvastgoedbedrijf, ,,Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar,” Den
Haag, December 2019.

[43] ETSI, ,,LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User
Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version
14.5.0 Release 14),” 3GPP, Sophia Antipolis Cedex, 2017.

[44] ETSI, ,,5G; NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part
1: Range 1 Standalone (3GPP TS 38.101-1 version 15.3.0 Release 15),”
3GPP, Sophia Antipolis Cedex, 2018.

[45] K. H., On The Assessment Of Human Exposure To Electromagnetic Fields
Transmitted By 5g Nr Base Stations,” Health Physics, vol. 117, nr. 5,
pp. 541-545, 2019.

[46] W. Brouwer, ,,EMC measurements results, test report number 19092603.eOl,”
TÜV Rheinland , Leek, 2019.

[47] F. H. Messerli, ,,Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel
Laureates,” The New Engeland Journal of Medicine, vol. 367, nr. 16,
pp. 1562-1564, October 18, 2012.

[48] P. Maurage, A. Heeren en P. M .,,,Does Chocolate Consumption Really Boost
Nobel Award Chances? The Peril of Over-Interpreting Correlations in Health
Studies,” The Journal of Nutrition, vol. 143, nr. doi:10.3945/jn.1 13.174813,
p. 931—933, 2013.

UNCLASSIFIED



UNCLASSIFIED 1 TNO report 1 TNO 2020 Ri 0094 46 14$

[49] A. Huss, Response to TNO-section on ALS and RF-EMF, email
communication, 2019.

[50] WHO, ,,What are electromagnetic fields?,” World Health Organization,
[Onhine]. Available: https://www.who.inUpeh
emf/aboutlWhatisEMF/en/index4.html. [Geopend 9 10 2019].

[51] WHO, ,What are electromagnetic fields? Precautionary approaches,” World
Health Organization, [Onlinej. Available: https://www.who.inUpeh
emf/aboutiWhatisEMF/en/index5.html. [Geopend 9 10 2019].

[52] How Science Works 101,” Berkeley University, [Online]. Available:
https://undsci.berkeley.edu/article/intro_0 1. [Geopend 17 10 2019].

[53] A. P. M. Zwamborn, ,,RADHAZ_presentatie_TNO-V1-Deel-ICNIRP,” Den
Haag, 21 augustus 2018.

[54] G. M. J. Leeuwen van, J. J. W. Lagendijk, B. .. Leersum van, A. P. M.
Zwamborn, S. T. Hornsleth en A. N. T. J. Kotte, ,,Calculation of change in bram
temperatures due to exposure to a mobile phone,” Physics in Medicine and
Biology, vol. 44, nr. 10, 1999.

[55] F. Adibzadeh, G. C. v. Rhoon, G. M. Verduijn, N. 0. Naus-Postema en
M. M. Paulides, ,,Absence of acute ocular damage in humans after prolonged
exposure to intense RF EMF,” Physics in Medicine & Bioiogy, vol. 61,
p. 488-503, 2016.

[56] Ministerie-van-Defensie, ,,Radarstations,” [Online]. Available:
www.defensie. nI/onderwerpen/radarstations. [Geopend 16 10 2019].

UNCLASSIFIED



UNCLASSIFIED 1 TNO report 1 TNO 2020 R10094 47148

9 Signature

The Hague, January 2020 TNO
Electronic Defence

Author

UNCLASSIFIED



UNCLASSIFIED 1 TNO report 1 TNO 2020 R10094 Appendix A 1113

A Calculation of Electric Field Strengths of Radar
Systems

For the assessment of compliance with the ICNIRP Guidelines, peak and time
averaged fleld strengths must be determined for a number of radiation sources.
There will be a significant difference between these two quantities, particularly for
pulse-emitting radar systems. The pulse duration to repetition time ratio is referred
to as duty cycle, usually indicated by the Greek letter r (èta): q = T / T, r is the pulse
duration (s), Tis the pulse repetition time (S). Furthermore, the scanning and antenna
patterns of the radar are also important. The antenna of a so-called search radar,
such as a ship radar and the radar of the Royal Netherlands Air Force to be instailed
in search mode, rotates at a constant angular speed. During the rotation time - usually
a few seconds - an observer is occasionally illuminated by the main lobe of the
antenna. The exposure time depends on the antenna’s rotation speed and beam
width. 1f the antenna is not pointed at the observer, the field strength at the observer’s
location will be significantly lower, possibly even negligible. The WHO also makes
this observation in fact sheet 226 [8].

The KNMI weather radar has a different scanning paffern. The radar’s antenna
produces a helix pattetn that repeats every 4 minutes and 30 seconds. As a result,
the lowest elevation angle is measured 32% of the time. With a beam width 0fl
an observer on the ground is exposed through the flank of the main lobe only 0.08%
of the time.

The distance to the radar antenna is also important. The power density (in W1m2) is
inversely proportional to the square of the distance. The electric field strength (in V/m)
is inversely proportional to the distance. These mies apply if the distance to the antenna
is greater than the so-called far-field distance.

In the analysis of the cumulative exposure, TNO has taken into account the systems
whose properties are summarised in table 4.

Table 4 System data ci i the distance to the dwelling, 9az is the azimuth beam width, P is the
peak power, q is the duty cycle, G is the maximum antenna gain. Confidential data are
not provided (minus sign).

System ci P G
(m) () (kW) (%) (UBi)

SMART-LMSSR 450 2.2 2 7 27
KNMI weather radar 510 1.0 500 0.12 45
Navigation radar 1910 4.0 6 1 30
SMART-L PSR rotating antenna 450 - - - -

SMART-L PSR stationary antenna 450 - - - -

The field strengths duting reception of the radar pulse, the average field strength
across the pulse repetition interval and the average field strength across time are
given in table 5.

Table 5 Overview of fleld strengths at a distance of 450 m and an altitude of 9 m from the
SMART-L system. E is the field strength during reception of a radar pulse, EPRI is the
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field strength time averaged across the pulse repetition interval, E is the field strength
averaged over time.

System EpRI E
(V/m) (V/m) fVIm)

SMART-LMSSR 12.2 3.2 0.25
KNMI weather radar 60.3 2,1 0.06
Navigation radar 7.0 0.7 0.07
SMART-L PSR rotating antenna 108.3 34.2 4.84
SMART-L PSR stationary antenna 31.6 10.0 9.99

Field strengths E and E are used for assessing the strength levels against the ICNIRP
Guidelines.

For the calculation of the time-average field strength, E, the fact that the radar beam
makes a scanning movement must be taken into account. For this purpose, the
fraction in time that the beam of the system is aimed at the observer is important.
This fraction is indicated by and is given per system in table 6. This is based on the
assumption that the maximum antenna gain over the -3 dB points of the single-way
antenna pattern is maintained, while the antenna gain beyond that is negligible.

Table 6 Exposure duration fractions for the various systems.

System
(%)

SMART-L MSSR 0.6
KNMI weather radar 0.1
Navigation radar 1.1
SMART-L PSR rotating antenna 2.0
SMART-L PSR stationary antenna 100.0

The calculation method used by TNO in this report differs from the method used by
the radar system supplier (Thales) in the so-called RadHaz report, [41]. Thales uses
the characteristics (emitted power and antenna pattern) of the individual radiating
elements for its calculations, whereas TNO uses the net emilled power and the antenna
transmission pattern of the entire array antenna. It goes without saying that the results
must not deviate substantially. To check this, the safe distance stated in the Thales
report must be converted to the field strength calculated by TNO at 450 m distance
from the PSR/MSSR. In the non-rotating antenna mode, Thales specifies in Table 5
a safe distance of 226 m in case the observer is exposed by the first side lobe next
to the main lobe. This distance applies to ‘general public’; the peak power density,
according to the ICNIRP Guidelines, should be less than 6500 W/m2 (field strength
Iess than 1565 V/m, seeA.1), the time-averaged power density should be Iess than
6.5 W/m2 (field strength Iess than table 4, Thales report), the corresponding field
strength is then 49.5 V/m. Extrapolating the latter value to 450 m resuits in 24.9 V/m.
TNO’s finding (31.6 V/m) is thus ess favourable but does not deviate substantially.

A.1 Equations Used

The peak power density c1,, (W/m2) at a specific distance to the antenna d (m) is
given by
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ct =
--- (W/m2)

where G is the antenna gain and P,, the peak power (W). The time-averaged power
density, cZ’ (V/m), is given by

Given that power density is the product of electric field strength E and the magnetic
field strength H (Nm) and H = EjZo with Zo = l2Orr the impedance of free space, then:

= d
(V/m)

E = (V/m)

Field strength and power density can be converted:
E = /120 ïr
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B IKEA stores and Nobel laureates

A telling example of a statistically significant correlation found that need not necessarily
reflect a causal relationship is the statistically significant correlation between chocolate
consumption and the number of Nobel laureates [47]. Possible explanations were
sought in [48] and the authors report that they did not find them. In this paper [48],
another interesting, statistically significant relationship has been found, namely
between the number of IKEA stores and Nobel laureates. The authors did not find
a causal link in this case either [48].

t is difficult to understand why the number of IKEA states would be conducive to
the mental capacity of tesidents in a country. The authors of publication [48] stress
that correlation is not the same as causation. Prosperous countries have higher
education and research institutions, and t is to be expected that those countries will
produce more Nobel Iaureates. The number of IKEA stores and chocolate consumption
per capita is higher in prosperous countries.

Over-evaluation of a statistically significant correlation between a factor under study
and an observed event is often a trap. Therefore, conclusions on causal correlations
without a plausible explanation should be approached with caution, as the examples
given here show.

UNCLASSIFIED



UNCLASSIFIED TNO report 1 TNO 2020 R10094 APPENDIX C 114

0 A Thought Experiment of a Cumulative Exposure Assessment
against Differing Limits

This appendix covers the following thought experiment: what if the assessment framework within the
Netherlands were to be the same as the Belgian model according to the Brussels Capital Region? It
should be noted that the Brussels Capital Region has declared the ordinance [32] inapolicable, among
other things, to non-ionizing radiation from devices used by private individuals. Thus, personal systems
will be excluded from this consideration of simultaneous exposure. The situation for cumulative exposures
in the event of the application of the ordinance of the Brussels Capital Region is set out below. It is
noted that even without the possible contribution of the SMART-L system, there is a risk that the limit

• used in the Brussels Capital Region will already be exceeded at the nearest dwelling, as the maximum
exposure is 107.8%.

A,csnient aq2inst pr eutionty limit: soure and curnutative

Curniila ve expcsurt

56 ,redicUon — --- -—

Navigaticm radar

Mobile trIephony and
broadcastng Ienhnnicrie

KNMI weatirel adar

Piecai orayIrnni -
— ———----—

0 20 4cJ 80 80 00 10

Max precnrltlonar hfl111 percentax 0 Min prx.çauIional hmit percertaqe

Figure 10 Cumulative exposure according to the Brussels Capital Region, where the SMART-L in not in rotating mode

1f the SMART-L in rotating mode is added to the overview, it follows that the ikelihood of the simultaneous
exposure limit being exceeded would increase in this thought experiment, as shown in figure 11.
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Assessrnent against precautionary Umit: per source and cumulative
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Figure 11 Cumulative exposure according to the Brussels-Capital Region, where the SMART-L is in rotating mode

figure 12 shows cumulative exposure where the SMART-L is used in non-rotating (tracking) mode.
The Brussels Capital Region ordinance assessment indicates that this value exceeds 100%, thus it is
not permitted in this thought experiment.

1 scnce and cuniulative

1

lId brc,add asIiri -

l&c 1Irûk1 III

PEijI

0 100 150 200

Figure 12 Cumulative exposure according to the Brussels Capital Region, where the SMART-L is in tracking mode.

C.1 Conciusion about Thought Experiment on Applying the Brussels Capital Region Ordinance to
SMART-L

1f the ordinance of the Brussels Capital Region were to be applied in the Netherlands, t would follow
from the evaluation that installing the SMART-L 450 m from a dwelling is not permitted, as figure 11
and figure 12 show. It is difficult to see from figure 12 that the cumulative exposure for the SMART-L in
tracking mode is between 144.4% and 179.4%.
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C. 7.1 Thought Experiment on Installation in European Countries wfth Different (stricter) Exposure Limits
than ICNIRR
For the purposes of completeness, this section briefly discusses what installation of the SMART-L in
other countries would mean. This overview does not intend to provide a complete analysis of the
ordinance of the Brussels-Capital Region as is the case in the previous section. In this experiment, it
has been decided to use the SMART-L in tracking mode, i.e. where the highest exposure level is
achieved locally. The results are given in table 7. As expected, the SMART-L in tracking mode would
not be allowed to be installed anywhere where a dwelling is located within 450m. The test is positive
for Belgium, Croatia, Greece, Lithuania, Luxembourg and Slovenia, see table 7. The test exceeds 100%
for Bulgaria, Italy and Poland. As mentioned earlier, this is a thought experiment and should be seen
as an indicative estimate without in-Uepth analysis. For the Dutch situation, the assessment should be
made against the ICNIRP Guidelines, as described in 5.2.

Table 7 SMART-L in fracking mode assessed against precautionary limits of a number of EU counbies

To improve the readability of the information, table 7 has been converted to a bar chart.
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Figure 13 Athought experiment in which the individual precautionary limits of differentcountries are applied to the
SMART-L.

For the purposes of completeness the assessment in figure 14 is made against a notional (precautionary)
limit of 3 V/m, which may be considered extremely low. In this case, the SMART-L is in search (rotating)
mode.

Assessment a.inst precautionary lirnit 3V/m. per source and cumulatiE

..umaatI,e e,c..

-

£G ‘ec’I.

al --..- - ---.

-

__________________

1. -j - -j..-
-

t. ,0 00 50 2t(l 250 300

Figure 14 Cumulative exposure according to a notional limit of 3 V/m. In this overview, own and external RF sources,
including the SMART-L, are considered in seatch frotating) mode.
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BS/AL/DCO

Van: @ODRivierenland.nI>
Verzonden: maandag 15juli 2019 13:20
Aan:
Onderwerp: radartoren Herwijnen

Geachte

Zojuist hebben we elkaar gesproken over bovenstaand onderwerp. Je stelde ons de vraag of een m.e.r. of m.e.r.
beoordeling noodzakelijk is.

De noodzaak tot het opstellen van een m.e.r. of m.e.r. beoorldeling is geregeld via het Besluit m.e.r.

De activiteiten moeten genoemd zijn in onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit. Dit is niet het geval. Er is daarom
geen verplichting tot het opstellen van een m.e.r. of m.e.r. beoordeling.

Met vriendelijke groet,

Vergunningverlening Milieu,

Omgcvrnsdienst

Rivierenfand

Bezoekadres: iS. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel
Postadres: Postbus 6267, 4000 HG, Tiel
Telefoon:

@ODRivierenland.nl
www.ODRivierenland.nl>

Save a tree...please don’t print this e-mail unless you really need to
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BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: woensdag 15juli 2020 13:00
Aan: @ventolines.nl
CC: BS/AL/HDB; DMO/PROJN/DIP PROJN
Onderwerp: RE: contact inzake windplan Groen

Beste
Ben vandaag bezet, maar je kunt me morgen bellen.
Groeten

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

Original Message
From: [ @ventolines.nl]
Received: woensdag, 15 jul. 2020, 9:41
To: [ tno.nl]
CC: mindef.nl [ mindef.nlj; mindef.nl [ mindef.nl]
Subject: RE: contact inzake windpian Groen

Goedemorge n

Graag zou ik n.a.v. onderstaande met je willen afstemmen over de mogelijkheden voor het aanscherpen van de
radarhinderanalyse o.b.v. actuele gegevens van de turbinetypen die mogelijk gebouwd gaan worden (we hebben
inmiddels een goed beeld van welke turbinetypen nog ‘in de race’ zijn en wat de max. afmetingen zullen zijn) en welke
aanpak voor ons naar verwachting de meest zinvolle resultaten zal opleveren.

Met vriendelijke groet,

Van: mindef.nl
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:29

tno.nl
CC: mindef.nl;
Onderwerp: contact inzake windplan Groen

Beste

Zoals vanmorgen besproken hierbij de vraag of jij met (Ventolines; in CC) nader kunt afstemmen over de
benodigde informatie/gegevens van de windmolens om nauwkeuriger na te gaan welke bouwnummers hinder
opleveren voor onze radar in Nieuw Milligen en zo beter de bouwvolgorde kunnen bepalen.

Vervolgens zullen we in overleg met jou na gaan hoe we dit onderzoek gaan aanlopen.
Alvast dank,



Wnd. Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 Gebouw K7/K8 1
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

T

E mindef.nl
W www.defensie.nl/dmo

Dit beticht 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. 1f 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. 1f 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 t and for
damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
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BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: maandag 20juli 2020 17:02
Aan: BS/AL/HDB
CC:
Onderwerp: RE: Werkdocument
Bijlagen: TNO rapport-aanvulling ICNIRP2O2O-V4 met vragen AE-lsteReactieAPMZ.pdf

Hoi

0K, ik zal en jou zo een MS Teamsverzoek doen.

Ik heb in de pdf nog een eerste reactie gestuurd. Wordt vervolgd.

Fijne avond!
Grt

T Location
Senior research scientist
Electronic Defence E tno.nl From:

mindefnl• far IVe
Sent: maandag 20juli

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the 2020 16:42
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
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 Cc:
electronic transmission of messages. Subject: RE:

Werkdocument

Hi

Dank al voor de toelichting en graag even doorspreken. Ik heb deze week door alle verlofperioden een vrij lege agenda
waar ik makkelijk kan schuiven. Als woensdag/donderdag/vrijdag jou het beste schikt, lijkt me dat prima. Jouw agenda
zit zo te horen voller, dus doe jij maar een voorstel voor een tijd op een van die dagen.

Groet,

From: tno.nl>
Sent: maandag 20juli 2020 15:33
To: BS/AL/HDB < mindef.nI>
Cc: t tno.nl>
Subject: RE: Werkdocument

Ha



From: tno.nI>
Sent: vrijdag 17 juli 2020 17:19
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Cc: t tno.nl>
Subject: Werkdocument

Beste

Zoals beloofd zou ik je vandaag een werkdocument doen toekomen zodat jij jouw voorbereidingen kan doen.

In de bijlage tref je het werkdocument aan. Het heeft echt de status van werkdocument en is informatief bedoeld.

Uiteraard zijn suggesties ter verbetering van het document meer dan welkom.

Goed weekend!

M .vr.gr.

T 1 Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl

Dit bericht kan
. informatie bevatten die

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the niet voor u is bestemd.

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the Indien u niet de

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the geadresseerde bent of

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the dit bericht abusievelijk
aan u is toegezondenelectronic transmission of messages.
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. 1f 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 beticht
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. 1f 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/AL/DCO

Van: WestBetuwe.nl>
Verzonden: maandag 20juli 2020 17:09
Aan:
CC: ; rijksoverheid.nI;

DMO/PROJN/STGP; RS/AL/HDB
Onderwerp: stand van zaken project radartoren Herwijnen

Beste

In reactie op ons telefonisch overleg van vorige week het volgende:
Je gaf aan dat v.w.b. het proces de volgende data zijn vastgesteld:

1 2$ augustus 2020 publiceren voorontwerpinpassingsplan radartoren Herwijnen;
2. 31 augustus 2020 begin ter inzage legging (gedurende zes weken) van het voorontwerpinpassingsplan radartoren

Herwijnen;
3. 10 september 2020 technische briefing 2e Kamer der Staten Generaal over de door betrokken kamerleden gestelde

inhoudelijke vragen;
4. 14 september 2020 inloopavond / voorlichtingsbijeenkomst aan omwonenden / belangstellenden over het

voorontwerpinpassingsplan radartoren Herwijnen, te houden in het dorpshuis te Herwijnen. (In overleg met de afdeling
communicatie van West Betuwe).

Als ik iets niet geheel correct ofonvolledig heb aangegeven/verwoord, s.v.p. graag per omgaande corrigeren.

Verder verzoek ikje nog aanvullende procesafspraken en relevante inhoudelijke informatie te verschaffen betreffende het project
radartoren te Herwijnen, graag z.s.m. in verband met het onlangs aftreden van mijn voormalige wethouder mw. Jacoline Hartman -

van Tour (partij: Leefbaar Lokaal Belang (LLB) en het aantreden van mijn nieuwe wethouder, mw. Sietske Klein (partij: VVD). Ik
wil haar (de laatst vermelde persoon) graag op korte termijn bijpraten over de actuele stand van zaken en te volgen (verdere)
procedure m.b.t. dit dossier.

Je schriftelijke (per e-mail) reactie op het bovenstaande zie ik (mede daarom) namens onze gemeente s.v.y. per omgaande tegemoet.

Bij voorbaat dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

0345 - 72 $7 411 0650079318 1 WestBetuwe.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

G.1 LNT E

W ST Kuipershof 2 14191 KH Geldermalsen

BETUWE Postbus 112 14190 CC Geldermalsen

0345 - 72 88 00 1 remeentewestbetuwe.nI 1 wwwwestbetuwe.nI

00
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: dinsdag 28juli 2020 09:18
Aan:
CC: AL/HDB/PROJ DGB;
Onderwerp: RE: Planning reactie OP brief ALS Herwijnen

Beste

Dank voor de snelle reactie. Ik zie de antwoorden graag tegemoet zodra deze gereed zijn.

Groet,

From:
Sent: dinsdag 28juli 2020 09:16
To: BS/AL/HDB
Cc AL/HDB/PRO] DGB;
Subject: RE: Planning reactie op brief ALS Herwijnen

Beste
Ik heb afgelopen vrijdag de gegevens van de huisarts ontvangen en ik verwacht jullie deze week de
concept reactie op jullie vragen te kunnen mailen.
Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

GGD Gelderland-ZuidØØ Postbus 1120 1 6501 EC Nijmegen

Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomQeving.nl!

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 28juli 2020 09:09
Aan: ggdgelderlandzuid.nI>
CC: @ggdgetderlandzuid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: RE: Planning reactie op brief ALS Herwijnen

Goedemorgen

In verband met de planning van de aanstaande RCR-procedure en de informering naar de Tweede Kamer
over het dossier radar te Herwijnen, ben ik benieuwd hoe het vergaat met de beantwoording van de
vragen. Is het nog de verwachting dat jullie deze week ons van concept antwoorden kunnen voorzien? Of



zijn er mogelijk knelpunten (huisarts bijv.) waar jullie tegenaan lopen waardoor deze week niet haalbaar
is/wordt?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.nl

From: ggdgelderlandzuid.nl>
Sent: dinsdag 7juli 2020 16:46
To: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>
Cc: BS/AL/HDB < mindef.nl>; cggdgelderlandzuid.nl>
Subject: Planning reactie op brief ALS Herwijnen

Beste

Goed om de planning af te stemmen.

Buiten reikwijdte Ik wil jullie graag voor mijn
vakantie de concept reactie sturen. Deze kunnen jullie dan tussen 10 en 24 augustus bespreken en van
opmerkingen/ aanvullingen voorzien, zodat ik hem direct na mijn vakantie Buiten reikwijdte

definitief kan maken.

Ik ben inderdaad wel afhankelijk van het moment waarop ik de antwoorden van de huisarts ontvang. Ook
moet ik intern afstemmen (over het rekenen met de incidentie). Ik hoop dat dit allemaal nog voor mijn
vakantie lukt nu hier de zomer(school)vakantie begint.

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen
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GGD Gelderland-Zuid

ØØØ Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomclevinQ.nI!

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 7juli 2020 15:38
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>
CC: mindef.nl
Onderwerp: RE: afspraak kennismaken

Dag
Inmiddels weer achter mijn bureau in Den Haag, dank voor jullie tijd vanmorgen, plezierig om met elkaar
het dossier Herwijnen te bespreken.

Ik bedacht me nog dat het handig is om met de aankomende zomerperiode voor de deur eventuele
vakanties aan elkaar door te geven.
Buiten reikwijdte

Hoe groot schat je de kans om voor die tijd een concept van de antwoorden te hebben (zoals je ook
aangaf wachten jullie o.a. ook op de terugkoppeling van de huisarts)?
Ik hoor het graag!

Hartelijke groet,

ni

From: ggdgelderlandzuid.nl>
Sent: woensdag 24 juni 2020 09:12
To: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>
Subject: RE: afspraak kennismaken

Beste
Ja, jullie kunnen je melden bij de receptie op de Groenewoudseweg 275.
Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

Gelderland-Zuid www.pcjdcjelderlandzuid.nl
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Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl!

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 23juni 2020 17:22
Aan: ggdgelderlandzuid.nI>
Onderwerp: RE: afspraak kennismaken

Ik kom samen met , mijn collega. Zij is dossierhouder van het project Herwijnen.
Melden wij ons op de Groenewoudseweg 275 in Nijmegen?

Hartelijke groet,

mindef.nI

From: ggdgelderlandzuid.nl>
Sent: dinsdag 23juni 2020 17:13
To: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nI>
Subject: RE: afspraak kennismaken

Prima.

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nI

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nI!

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 17:13
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>
Onderwerp: RE: afspraak kennismaken

Perfect, 11 uur?

From: ggdgelderlandzuid.nl>
Sent: dinsdag 23 juni 2020 17:07
To: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nI>
Subject: RE: afspraak kennismaken

4



Beste

Dinsdag 7 juli is prima. Hoe laat spreken we af?

Van de GGD zullen ook (teammanager medische milieukunde) en
(arts Maatschappij & Gezondheid — medische milieukunde) aansluiten bij het kennismakingsgesprek.

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

Gelderland-Zuid www.Qgdaelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 16:12
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>
Onderwerp: afspraak kennismaken

Dag
Zou jij bijvoorbeeld dinsdag 7 juli kunnen ergens in de ochtend/begin middag tussen 10-13 uur?

Ik hoor het graag,
Hartelijke groet,

T
@mindef.nI

From: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>
Sent: dinsdag 23 juni 2020 15:26
To: ggdgelderlandzuid.nl>
Subject: Fwd: Doorgestuurde mail

Dag
Kunnen we even bellen over onderstaand?

Hartelijke groet,

(mindef.n1

5



Van: “ “< (ggdgelder1andzuid.n1>
Datum: dinsdag 23 juni 2020 om 14:58:49
Aan: BSIAL/DCO” (mindef.n1>
Onderwerp: FW: Doorgestuurde mail

Beste

Onderstaande mail kreeg ik door vanuit het Reformatorisch Dagblad.

Kan ik volgend antwoord geven zie in groen. Graag zou ik er iets bij zetten wanneer de
informatie rondom de beantwoording van de vragen naar buiten gaat en wie dat doet.

Beste meneer

Uw eerste mail is door een vergissing niet bij mij terecht gekomen. Excuses hiervoor.

Hierbij ontvangt u mede namens Defensie de informatie over uw vraag wanneer het rapport
van de GGD klaar is.

Zoals de staatssecretaris, ook in notaoverleg vastgoed 11 juni ji., heeft aangeven is vanuit
Defensie geen verzoek gedaan naar de GGD Gelderland-Zuid of andere instellingen
om een onderzoek uit te voeren naar ALS in Herwijnen. Wel heeft Defensie via het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB), die namens Defensie met omgevingspartijen contact heeft, in
maart van dit jaar een aantal vragen gesteld:
- Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de ziekte
ALS in geval van GSM-antennestations?;
- Klopt het dat er geen wetenschappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling
geen ALS veroorzaakt?
- Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld?
- Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele
verband met straling?

De GGD heeft de eerste twee vragen in overleg met de vertegenwoordiger van het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voorgelegd aan het Kennisplatform EMV. In gesprek met de
GGD is gebleken dat voor de beantwoording van de overige vragen de betrokkenheid van
additionele expertise nodig is. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft namens Defensie het ALS-
centrum benaderd. Daarbij is aan de GGD wel verzocht betrokken te blijven bij de
beantwoording. De antwoorden van het ALS centrum zijn door de RVB vertegenwoordiger
voorgelegd aan de GGD. Vanuit de GGD zijn hierop aanvullende opmerkingen gemaakt die
door de RVB vertegenwoordiger zijn doorgegeven aan Defensie. Defensie heeft nog vragen
hierover en gaat dit bespreken in rechtstreeks contact met de GGD.
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Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Heeft u aanvullende vragen dan staan mijn contactgegevens onder deze mail. Vanuit het
ministerie van Defensie is woordvoerder de heet betrokken,

Communicatieadviseur

Werkdagen: ma, di, WO, do

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 EC Nijmegen

Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nl

Van: (ilrd.n1>
Verzonden: dinsdag 23juni 2020 11:51
Aan: GGD Gelderland-Zuid <info(a)ggdgelderlandzuid.nl>
Onderwerp: Re: Gevallen ALS Herwijnen

Geachte heer, mevrouw,

Kunt u aangeven of mijn vorige mail in goede orde ontvangen is, en wanneer ik reactie tegemoet kan
zien?

Met vriendelijke groet,

Reformatonsch Dagblad
Politiek redacteur

Postbus 670 T
7300 AR Apeldoorn
Laan van Westenenk 12 crefdag.nl
7336 AZ Apeldoorn 1 www.refda.nl

c,g
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Van: t (rd.nl>
Datum: woensdag 17juni 2020 om 08:43
Aan: “info( ggdgelderlandzuid.nl” <info(ggdgelderlaudzuid.nl>
Onderwerp: Gevallen ALS Herwijnen

Geachte heer, mevrouw,

Graag wil ik u hij dezen vragen wanneer de GGD verwacht liet rapport over ALS in Herwijnen Maar te
hebben. Staatssecretaris Visser (Defensie) meldde eerder dat zij de GGD gevraagd heeft het aantal
gevallen te bevestigen en te duiden, maar dat de GGD op dat moment (door corona) niet in staat was dat
te doen.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

Reformatonsch Dagblad
Politiek redacteur ‘

Postbus 670 T
7300 AR Apeldoorn
Laan van Westenenk 12 refdag.nl
7336 AZ Apeldoorn 1 wwwrefdag.nl

1

De informatie verzonden met deze E-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, in welke vorm
dan ook, van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Erdee Media Groep en de daaraan
gelieerde bedrijven accepteren, mede gezien liet onveilige karakter van berichten via het intemet, geen enkele
juridische aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely
for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. Use of this
information, in whatever way, by others is strictly prohibited and may be unlawful. Erdee Media Groep and the
related companies do not accept legal responsibility for this e-mail message due to the insecure nature of intemet
communications.

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.
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Doc 854

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: vrijdag 10juli 2020 11:35
Aan:
CC: DMO/PROJN/DIP PROJN;
Onderwerp: RE: Bewonersgesprek actiecomite Radar NEE radar herwijnen

Beste

Dank voor de toelichting en dat jullie bereid zijn tekening te houden met onze wens. Dat stellen wij zeer
op prijs.

Met vriendelijke groet,

From:
Sent: vrijdag 10juli 2020 11:30
To: B5/AL/HDB
Cc: DMO/PROJN/DIP PROJN;
Subject: RE: Bewonersgesprek actiecomite Radar NEE radar herwijnen

Beste

Op 11 maart voerden en ik drie voorbereidende gesprekken met achtereenvolgens
de wethouder van de gemeente West Betuwe en twee groepen omwonenden (bij de mensen thuis). Het
derde gesprek met de laatste groep omwonenden was een week later gepland, maar heeft door de
corona-maatregelen niet plaats kunnen vinden. Op 17 maart had het RIVM wel kort telefonisch contact
met één lid van deze laatste groep omwonenden. Het voorbereidende gesprek met het actiecomité moet
nog plaatsvinden. Eén van de leden van het actiecomité was wel aanwezig bij de twee genoemde
voorbereidende gesprekken met omwonenden. Het voorbereidende gesprek met de laatste groep
omwonenden en ook het voorbereidende gesprek met het actiecomité zijn nog niet gepland.

Zo mogelijk zullen we rekening houden met de wens van Defensie om het voorbereidende gesprek v66r
10 september te houden.

Met vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: dinsdag 7juli 2020 16:33
To: rivm.nl>
Subject: Bewonersgesprek actiecomite Radar NEE radar herwijnen

Beste

In een eerder stadium heb ik begrepen dat jullie gesprekken voeren met bewoners om hen verder te
informeren over de gecombineerde onderwerpen gezondheid en radars. Daarin heb ik begrepen dat deze
11 en 17 maart zijn gehouden, maar dat er nog een bijeenkomst met het actiecomite Radar Nee
gehouden moet worden. In verband met corona was dat destijds uitgesteld. Mijn vraag is: is dat gesprek
met het actiecomite inmiddels gepland/heeft deze plaats gevonden?



Zo nee, is het mogetijk om dit gesprek plaats te laten vinden voor een aangevraagde en inmiddels
geplande Technische Briefing aan de Tweede Kamer (10 september 2020)? Het zou onze voorkeur hebben
dat een gesprek tussen het RIVM en het comite voor deze briefing plaatsvindt.

Mocht het bovenstaande onjuist zijn, hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

mindef.nl

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. 1f 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 nformatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenaen van bvicnten
.rivmni De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or t this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
www. rtvm. ni 7 en Committed to health and susta,nahilltl
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Doc $56

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 14:30
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: informatie over veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen

Beste

Nogmaals dank voor de informatie. Gezien de aard van de vragen zullen wij hoogstwaarschijnlijk voor de
behandeling van de informatie de experts van TNO betrekken.

Over het verdere verloop van de behandeling van dit bericht zal ik u op de hoogte houden.

Daarnaast lijkt het me verstandig om bij ons gesprek van 20 augustus a.s. te bespreken hoe we in de
komende periode van reactie- en inspraak op de Rijkscoordinatieregeling omgaan met vergelijkbare
berichten. Uiteraard zullen wij en het Rijksvastgoedbedrijf zo goed als mogelijk communiceren wat de
reguliere kanalen voor vragen en opmerkingen op het project zijn, maar het is niet ondenkbaar dat er
alsnog berichten vanuit de omgeving of anderen aan de gemeente worden gestuurd in plaats van
Defensie als opdrachtgever van het project.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag The Netherlands

M
E mindef.nl

From:

Sent: dinsdag 11 augustus 2020 12:02
To: BS/AL/HDB
Cc:
Subject: informatie over veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen

Beste



Zoals vanmorgen telefonisch met u besproken, zend ik u bijgaand de aan onze gemeente (via mij) verzonden mededeling over toe te
zenden informatie m.b.t. te verwachten veidsterktes van de geplande militaire radarinstallatie op het adres Broekgraaf 1 te Herwijnen.

Deze informatie is beschikbaar gesteld dooi te . ( IK heb
telefonisch contact gelegd met . Tijdens dit gesprek gaf hij mij toestemming zijn (NAW-)gegevens en de toegezegde
informatie met u te delen en met deskundigen van TNO en andere betrokken instanties.

Concreet is bijgevoegd:
1. een e-mail van van 3 augustus 2020 waarin hij aanbiedt zijn informatie met onze gemeente te delen;
2. een e-mail van waarin hij zijn achtergrond aan ons meedeelt.

De inhoudelijk aan onze gemeente per Post toegezonden informatie heb ik niet bijgevoegd omdat deze volgens
vertrouwelijk is. Hij wil deze dus niet digitaal beschikbaar stellen. Daarom heb ik uw naam en postbusnummer gegeven
als volgt:

- (senior beleidsmedewerker van de Hoofddirectie Beleid van het Ministerie van Defensie)
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

heeft mij aangegeven dat hij de per post aan onze gemeente gezonden inhoudelijke informatie
(veldsterkteberekeningen) ook aan u per Post verzendt. U kunt deze gegevens dus binnenkort in uw postbus verwachten.

Van harte hoop ik dat de geboden informatie bijdraagt aan een juiste discussie over deze (in ieder geval voor mij ingewikkelde)
technische stralingsproblematiek. Een en ander met het oog op het informeren van alle betrokkenen/belanghebbenden op een voor hen
begrijpelijk niveau. Dit is van cruciaal belang in het kader van de binnenkort mede door u geplande officiële RCR-procedure en de
inpassingsplanprocedure.

Wilt u mij naar aanleiding van het bovenstaande op de hoogte houden van de verdere gang van zaken m.b.t. de contacten die gelegd
worden en de interpretatie en verspreiding van de onderhavige informatie?

Zoals u kunt zien heb ik een afschrift van deze mail heb ik ter informatie gezonden naar via zijn e-mailadres:

Zij contactgegevens zijn:

Bij voorbaat dank.

Mochten er bij u en/of nog vragen rijzen over/n.a.v. het bovenstaande, schroom dan niet met mij contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

WestBetuwe.nJ
Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

GE.1 EEN [

1J ST Kuipershof 2 1 4191 KH Geldermalsen

BETUWE Postbus 112 14190 CC Geldermalsen

0345 - 72 $8 00 1 emeente(awestbetuwe.n1 1 www.westbetuwenl

00
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doc 872

BS/AL/DCO

Van: MA, BS/AL/HDB
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 10:29
Aan: BS/AL/HDB
CC: , B5/AL/HDB/Stafbureau
Onderwerp: RE: Herwijnen terugkoppleing gesprek van vandaag

Kun jij de IT omzetten naar de vorm van het nieuwe oplegnota en de conceptterugkoppeling in een
schone versie (zonder TC) aanleveren?

Dit uit de IT svp
Direct na het gesprek heeft u aangegeven niet direct inhoudelijke terugkoppeling te willen geven. Om deze reden is de
bijgevoegde terugkoppeling niet verstuurd welke tijdens het gesprek wel is toegezegd. Echter
Graag aanleveren bij zij print en zorgt voor verzending aan STAS via mij. Doel is dit vandaag aan STAS te geven

From: B5/AL/HDB
Sent: dinsdag 18 augustus 2020 15:42
To: , MA, BS/AL/HDB
Subject: RE: Herwijnen terugkoppleing gesprek van vandaag

In reactie op onderstaande actîepunt bijgevoegd een IT, mcl bijlagen Q&A/Woordvoering +
concept terug koppeling.

Groet,

From , MA, BS/AL/HDB < @mindef.nl>
Sent: maandag 17 augustus 2020 19:08
To: B5/AL/HDB < @mindef.nl>; BS/AL/HDB/PROJ DGB

@mindef.nl>; @rïiksoverheid.nl>;
BS/AL/HDB/Stafbureau < @mindef.nl>
Cc: , BS/AL/HDB < @mindef.nl>
Subject: Herwijnen terugkoppleing gesprek van vandaag

Hieronder een aantal actiepunten die we voor Herwijnen nog aan de lijst moeten toevoegen

We volgen jouw voorstel over Kamerbrieven. Geen literatuurlijst opnemen maar scheiding pol.
Best. en jur. uitvoering houden. Wel de kamerbrief waarin de RCR wordt aangekondigd meenemen in de
referenties...

Zekersteilen dat in het voorontwerp RIP duidelijk wordt aangegeven dat in de RCR een
vooroverleg gevoerd moet worden met belanghebbende overheden. Dat Defensie heeft aangegeven dat in
deze fase ook inspraak vanuit omwonenden en andere belangstellende burgers wordt meegenomen. Dat



daarvoor het voorontwerp RIP wordt gepubliceerd. Svp wegblijven bij formuleringen of dat voorontwerp
wel; of niet verplicht is

Kunnen we ook de Gem W-B in de gelegenheid stellen een loket te laten
bemannen tijdens de inloopavond?

Ik lees graag nog even mee in de brieven die we gebruiken om het
voorontwerp aan te kondigen bij decentrale overheden, Nutsbedrijven RIVM en GGD. Bij prov en gem
vragen / aanbieden of we Staten en Raad nader kunnen informeren.

Graag uitleg bij de specialist van EMV platform. Wie is hij door wie wordt hij gefinancierd, is het
platform overheid, ZBO, commercieel? Dit bepaalt of we hem wel of niet willen meenemen naar TB

Kun jij al dan niet met RVB en/of DM0 de huisarts benaderen en hem vragen waarop hij zijn
ALS uitspraken baseert?

In een van de recente krantenartikelen wordt een (ik meen BEL) professor aangehaald. Kunnen wij
achterhalen wie dat is wat hij heeft gepubliceerd, of hij een breed draagvlak heeft binnen de
wetenschappelijke wereld etc...

Motie voordewind (geen schop de grond in) Kan die leiden tot vertraging bij de bouw als er beroep
wordt ingesteld bij RvS (juridisch vrijwel niet, maat hoe zit het pol bestuurlijk en wat kunnen we eraan
doen)

Verslagje van gesprek graag op verder schone A4 aan mij aanbieden. Ik zorg dan voor
verdere staffing... Is t lom DCO DJZ en DM0 een lijn van woordvoering geschreven over

We moeten zeker stellen dat de procedures voor soortgelijke gevallen als worden
aangepast. Graag even hierover met mij sparren, graag op takenbord vermelden

Graag nog even mij herinneren dat we nog even wat over de website input moeten bespreken

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

www.defensie.nl

Officier Toegevoegd

Secretariaat:

(op woensdag flex)
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Doc873

BS/AL/DCO

Van: WestBetuwe.nI>
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 14:02
Aan: BS/AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB;

rijksoverheid.nl;
ggdgelderlandzuid.nl; rivm.nI; ©ggdgelderlandzuid.nI

Onderwerp: RE: Korte agenda + infographic RCR-procedure SMART-L Herwijnen

Beste

Bedankt voor uw onderstaande bericht. Tot morgen!

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

WestBetuwe.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

.1 NT

WES Kuipershof 2 14191

BETUWE Postbus 112 14190 CC Geldermalsen

0345 - 72 $8 00 1 emeentewestbetuwe.n1 1 www.westbetuwe.nI

00
Van: mindef.nl {mailto: mindef.nl]
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 12:15
Aan: mindef.nI; rijksoverheid.nl;

ggdgelderlandzuid.nl; rivm.nI; @ggdgelderlandzuid.nl
Onderwerp: Korte agenda + infographic RCR-procedure SMART-L Herwijnen

Beste allen,

Morgen zitten wij in het gemeentehuis West Betuwe te Geldermalsen om 14:00 met elkaar om het aanstaande
participatietraject binnen de Rijkscoordinatieregeling-procedure voor de SMART-L radar te Herwijnen te bespreken.
Hierin lichten het RVB en Defensie graag toe welke activiteiten gepland staan en blikken wij graag gezamenlijk vooruit
hoe wij deze periode goed kunnen verzorgen. De agenda is in die zin ook kort, namelijk het bespreken van de
aanstaande periode voor de RCR-procedure en de bijkomende communicatie en informatie activiteiten.

Ter voorbereiding stuur ik u de infographic toe waarin de verschillende fases in de procedure summier worden
geschetst. Hierop zullen wij toelichting geven en bespreken welke activiteiten binnen deze fasen worden ontplooid, als
ook activiteiten die buiten de formele procedure worden georganiseerd.

Tot morgen!

Met vriendelijke groet,



Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

mi ndef. ni

From: WestBetuwe.nI>
Sent: maandag 17 augustus 2020 10:56
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Cc: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>; rijksoverheid.nl;

@WestBetuwe.nl>; WestBetuwe.nl>;
ggdgelderlandzuid.nI>; rivm.nl>; @ggdgelderlandzuid.nl

Subject: RE: Stukken

Beste

Bedankt voor uw onderstaande bericht. Attent van u dat u op de hoogte heeft gesteld van de gang van zaken rondom
zijn toegezonden informatie. Nu kan er ook geen misverstand ontstaan en loopt tot nu toe alles zoals gepland voor dit onderwerp.
Houd me s.v.p. op de hoogte van de contacten tussen en TNO c.a. Ik ben benieuwd wat daar uit komt.

Verder zien we elkaar donderdagmiddag a.s. in het gemeentehuis te Geldermalsen om 13.30 uur. vergaderkamer 0.22 (begane grond).
U komt dan samen met uw collega, (omgevingsmanager Defensie) en
(vertegenwoordiger Rijksvastgoedbedrijf.

Namens onze gemeente zijn aanwezig (namens de afdeling communicatie) en ondergetekende.

- Namens de GGD Gelderland-Zuid. zal vanaf 14.00 uur aanwezig zijn (in plaats van die
met vakantie is);

- Namens her RIVM zal vanaf 14.00 uur aanwezig zijn

wilt u s.v.p. de bovenvermelde aanwezigen (voor zover mogelijk) een korte agenda sturen voor dit overleg en ter voorbereiding
evt. relevante stukken. zoals een RCR-procedure-overzicht?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

WestBetuwe.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

2



E1 t.11

WtSI Kuipershof 2 14191 KR Geldermalsen

BETUWE Postbus 11214190 CC Geldermalsen

0345 - 72 88 00 remeentecwestbetuwe.nI www.westbetuwe.n

00

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 beticht 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. 1f 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 876

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:24
Aan:
Onderwerp: Fwd: lnput gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving

Voorontwerp RIP Herwijnen
Bijlagen: D_Logo_online_ex_pos_nl.png; D_Logo_online_ex_pos_nl-wit.png

Hallo onderstaand ter info.

Het is er me gisteren hij ingeschoten te vragen. Maar is het misschien slim een korte en summiere schriftelijke
terugkoppeling te delen met de aanwezigen van gisteren, mochten er vragen worden gesteld over onze
samenwerking?

Groet,

Van: T AL/DCO’ < mindef.nl>
Datum: vrijdag 21 augustus 2020 om 13:46:23
Aan: westbetuwe.nl” < westbetuwe.nl>
Onderwerp: Tnput gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving Voorontwerp RW
Herwijnen

Beste

Zoals gisteren telefonisch beloofd, onderstaand een tekst voor in de gemeenterubriek van Weekblad West Betuwe
woensdag 26 augustus. Hartelijk dank voor het opnemen van deze tekst in het weekblad. Bijgaand ook het logo van
Ministerie van Defensie — met en zonder witte achtergrond — om te plaatsen bij de tekst om de afzender te
verduidelijken. Indien hier een ander formaat oid voor nodig is, laat het mij dan weten. Dan zoek ik dat intern even
uit.

Tekst voor publicatie gemeenterubriek woensdag 26 augustus:
Via deze weg wil Defensie u attenderen op de komende Kennisgeving van het Voorontwerp Rijksinpassingsplan militair
radarstation te Herwijnen in de Staatscourant van vrijdag 28 augustus 2020, te benaderen via
www. officielebekendmakingen. ni.

Afspraken vervolg:
Staatscourant wordt op vrijdag 28 augustus gepubliceerd. Jij gaf aan dit te willen delen via de website en social media
kanalen van de gemeente op vrijdag 28 aug. Voor vrijdag 2$ augustus 15.00u ontvang jij van mij de tekst van de
Kennisgeving (zoals in Staatscourant gepubliceerd) voor de publicatie in de gemeenterubriek Weekblad West Betuwe
van woensdag 2 september.

Als er vragen! opmerkingen zijn, weet mij te vinden ©.

Alvast bedankt voor jouw hulp.

Groeten,



Adviseur social media

Directie Communicatie
Strategie & Innovatie
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex Kalvermarkt 32 1 2511 CK 1 Den Haag 1 H 4.07
Postbus 20701 ( 2500 ES t Den Haag 1 MPC 58B

mi ndef. nI
www.defensie.nl
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Doc 87$

BS/AL/DCO

Van: DMO/PROJN/DIP PROJN
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 15:30
Aan: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Ik heb de contacten gelegd tussen Windkoepel Groen en TNO. Ik heb tot heden onderstaande rapportage
op 14 augustus van TNO gekregen; hieruit blijkt dat de informatie die Ventolines moet leveren voor
aanvullend onderzoek, niet soepel verloopt. Keuze om met “oude” gegevens te werken zou Ventolines nog
laten weten. Tot op heden slechts fragmentarische info ontvangen van de potentiele fabrikanten; nog niet
alle benodigde gegevens om juist met actuele gegevens de doorrekeningen uit te voeren.

Ventolines zou weer asap contact opnemen met TNO welke gegevens nu gebruikt moeten gaan worden
voor definitieve doorrekening.
(dit is laatste stavaza, net nog met TNO gebeld)

MVG

V.w.b. onze activiteiten voor het bepalen van de bouwvolgorde voor plan Groen zijn we nog niet erg opgeschoten.
Ik heb nu wel een goed overzicht van de te verwijderen windturbines en de nieuw te plaatsen. Vervolgens wilde we op
basis van de lijst voorkeursturbines een nieuwe Plan Groen worst-case windturbine samenstellen die specifiek voor Plan
Groen is en dus minder groot is dat onze TNO worst-case monsters.
Op twee na zijn de voorkeursturbines allemaal nieuwe types windturbines, waarvan we nog gaan 3D CAD tekeningen
hebben.
Helaas komen de kandidaat fabrikanten niet snel met hun 3D CAD tekeningen om de afmetingen van deze Plan Groen
worst-case windturbine te kunnen vaststellen. Als het helemaal niet gaat lukken, dan gaan we terugvallen op onze eigen
worst-case en gaan we daarmee de bouwvolgorde bepalen. Begin volgende week wil Ven tolines daarover een besluit
nemen.

Ik heb dan ook nog geen goed plaatje wat de totaal verwachte inspanning wordt voor dit onderzoek. Zodra ik dit weet,
kom ik bij jou in de lucht. Want ik neem aan dat jij daar toch eerst jefiat voor wilt geven, voordat we voor Ventolines aan
het werk gaan.

Van: B5/AL/HDB
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 14:55
Aan: DMO/PROJN/DIP PRO]N
Onderwerp: FW: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hi

Hoe staan de doorrekeningen mbt windplan Groen ervoor? Is er al meer duidelijkheid over wat de
(on)mogelijkheden zijn in de projectplanningen?

Met EZK wil ik de komende weken een Q&A oplopen voor de technische briefing, en zou mooi zijn als we
hier evt. iets over kunnen meenemen.

Groet,



From: BS/AL/HDB
Sent: vrijdag 10 juli 2020 11:32
To:’

_______

mindef.nl>;

________

Cc: ventolines.nl>;

_____________

ventolines.nl>
Subject: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Al en,

Bij deze mijn aanvullin en oo de notities en vakantieDtannino

________ ________ ________ ________

Groet en alvast een fijn weekend,

From: ventolines.nl>
Sent: donderdag 9 juli 2020 17:18
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN

mindef.nI>; AL/HDB/PRO] DGB mindef.nl>
Cc: @ventolines.nl>; @ventolines.nl>;

ventolines.nI>
Subject: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste mensen,

Zoals afgesproken hebben wij een verslagje gemaakt van ons overleg gistermorgen. Laat ons graag weten of jullie op- of
aanmerkingen hebben.

Nogmaals dank voor jullie tijd gisteren. Hopelijk kan TNO snel aan de slag met de berekeningen.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

ventolines.nl>;
AL/HDB/PRO] DGB

a

DMO/PROJN/DIP PROJN

mi ndef. n 1>
@ventolines.nl>;

10-aug- 17-aug- 24-aug- 31-aug-
13-jul-20 20-jul-20 27-jul-20 3-aug-20 20 20 20 20 7-sep-20

half_beschikbaar

* * *
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Lentotines

WIC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands

ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 10:04
Aan: ventolines.nl> mindef.nl
CC: mindef.nl; @ventolines.nI>;

@ventolines.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

Ter voorbereiding op komende week zou ik ook graag alvast op hoofdlijnen zien wat de planningen zijn
van beide projecten. Hierin heb ik 2 scenario’s opgenomen: happy flow en bouwbeperking (max uitloop)
bij RvS beroep. Bijgevoegd heb ik een concept opgesteld, waar ik zou willen vragen aan jou om deze aan
te vullen.

Groet,

From: ventolines.nl>
Sent: woensdag 1 juli 2020 17:53
To: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>
Cc: BS/AL/HDB < mindef.nl>; AL/HDB/PROJ DGB

mindef.nl>; @ventolines.nl>;
@ventolines.nl>

Subject: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

Bedankt voor het doorsturen van de windturbines welke storend zijn en waarvan hinder ondervonden wordt door de
defensie radar te Nieuw Milligen.

Ter voorbereiding op het gesprek van volgende week hebben we alvast een aantal vragen geformuleerd:

• Is er onderscheid in de wind turbines in de mate waarin zij verstorend werken op de radar? Of is de invloed van
de hieronder genoemde bouwnummers min of meer gelijk?

• Op basis van eerder verstrekte mondelinge informatie hadden we de verwachting dat er minder wind turbines
als storend gemarkeerd werden dan in onderstaande lijst. De meest noordelijke turbines (HVN 1.1 t/m 1.8 en
HTN 1.1 t/m 1.5 stonden bij ons nog niet op de lijst. Is dit inzicht misschien gewijzigd in de afgelopen tijd?

• Welke gegevens heeft TNO nodig om ‘te onderzoeken of product- en materiaalkeuze in de turbines nog invloed
heeft op de verstoring door de windmolens’?

3



Graag bespreken we deze vragen volgende week met jullie.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

L)Ventotines

WTC Almere 251± floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands

ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 30juni 2020 14:07
Aan: ventolines.nl>
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: FW: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hierbij een opgave van de bouwnummers van de windmolens waar wij hinder van ondervinden en storend zijn:
Concreet de windturbines met de volgende bouwnummers: HVN 1.1 t/m HVN 1.9 en HVZ 1.1 t/m HVZ 1.8 voor de
westelijke rij en HTN 1.1 t/m HTN 1.6, HTZ 1.1 t/m HTZ 1.5 en OST 1.1 t/m OST 1.2 voor de oostelijke rij.

MVG

Wnd. Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan ii 3584 AB 1 Utrecht 1 Gebouw K7/K8 1
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

E mindef.nl
W www.defensie.nI/dmo

Van: ventolines.nl>
Verzonden: dinsdag 30juni 2020 07:51
Aan: BS/AL/HDB < mindef.nl>; DMO/PRO]N/DIP PROJN
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mindef.nl> AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>
CC: ventolines.nl>; @ventolines.nl>;

< @ventolines.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemorgen

Dank voor je reactie.

en (als ik de namen goed heb genoteerd, zou ik van jullie ook een reactie mogen ontvangen?

Bij voorbaat dank,

Project Manager

Lentotines

WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands

.nl
W: www.ventolines.nl

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 25juni 2020 16:51
Aan: ventolines.nI>; mindef.nl; mindef.nl
CC: ventolines.nl>; @ventolines.nl>;

ventolines.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo

Bij deze alvast mijn beschikbaarheid op dit moment in kleur onderstaand.

Groet,

From: ventolines.nl>
Sent: donderdag 25 juni 2020 14:48
To: DMO/PRO]N/DIP PROJN < mindef.nl>; B5/AL/HDB

mindef.nl>; AL/HDB/PRO] DGB mindef.nl>
Cc: ventolines.nl>; @ventolines.nl>;

@ventolines.nI>
Subject: WKG: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste mensen,
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Vorige week spraken wij elkaar in Nieuw-Milligen over de verplaatsing van de defensie radar naar Herwijnen in relatie
tot de realisatie van Windpian Groen. Er zijn aan het einde van de vergadering een aantal acties genoteerd:

Actie: opstellen tijdspaden RCR-procedure/Herwijnen en Windpark Groen, naast elkaar leggen, inpassen en
restrisico’s inzichtelijk maken (Actie: coördinatie door en
Actie: vaststellen mogelijke volgorderlijkheid van de bouw van de turbines ten behoeve minimaliseren
knelpunten (Actie:
Actie Ventolines en TNO via projectteams: als windpark Groen nieuwe technische details aanlevert, kan TNO bij
projectteam Herwijnen daarin betrokken worden om te onderzoeken of product- en materiaalkeuze in de
turbines nog invloed op de verstoring door de windmolens. TNO dient gast te worden aan het overleg.

Met name met betrekking tot de tweede actie zouden we graag op korte termijn met jullie spreken, maar ook de derde
actie willen we graag oppakken. Onze doelstelling is om voor 1juli de beperkingen in kaart te hebben in de
volgordelijkheid van de bouw van de wind turbines.

Wij zouden beschikbaar zijn voor een online (video-)vergadering op korte termijn op de volgende tijdstippen (een uur
lijkt hiervoor in eerste instantie voldoende?).

Maandag 6juli 1400— 17.00
Woensdag 8 juli 09.00 — 14.00
Vrijdag 10 juli 12.00 — 16.00

Ik hoop dat één van deze mogelijkheden jullie uitkomt. Ook zouden we graag de informatie ontvangen welke wind
turbines binnen Windplan Groen het meest verstorend zijn voor de defensie-radar Nieuw-Milligen, zodat we deze
informatie alvast kunnen meenemen in onze overwegingen.

Bij voorbaat dank voor jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

.. Ventotines

WTC Almere 25th floor, P.i. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands

ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

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. 1f 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 878

BS/AL/DCO

Van: WestBetuwe.nl>
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 09:08
Aan: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Input gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving

Voorontwerp RIP Herwijnen

Beste

Ik ben het met je eens een summiere schriftelijke terugkoppeling in de vorm van een kort verslagje te delen met de aanwezigen van
onze vergadering van afgelopen donderdag. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan en weten we wie wat doet in de lopende
procedure.

Kun jij hiervoor zorgen? Bij voorbaat dank.
Mocht je hulp nodig hebben hierbij, laat het mij dan maar even weten.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

WestBetuwe.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

GEI1 ENT t

W S T Kuipershof 2 1 4191 KH Geldermalsen

BETUWE Postbus 112 1 4190 CC Geldermalsen

0345 - 72 88 00 gemeentewestbetuwe.n] www.westbetuwe.nl

00
Van: mindef.nl [mailto: mindef.nl]
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:24
Aan:
Onderwerp: Ewd: lnput gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving Voorontwerp RIP
Herwijnen

Hallo onderstaand ter info.

Het is er me gisteren bij ingeschoten te vragen. Maar is het misschien slim een korte en summiere schriftelijke
terugkoppeling te delen met de aanwezigen van gisteren, mochten er vragen worden gesteld over onze samenwerking?

Groet,

Van:” AL/DCO” < mindef.nl>
Datum: vrijdag 21 augustus 2020 om 13:46:23



Aan: “ westbetuwe.nl”’ < westbetuwe.nl>
Onderwerp: Input gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving Voorontwerp RIP Herwijnen

Beste

Zoals gisteren telefonisch beloofd, onderstaand een tekst voor in de gemeenterubriek van Weekblad West Betuwe
woensdag 26 augustus. Hartelijk dank voor het opnemen van deze tekst in het weekblad. Bijgaand ook het logo van
Ministerie van Defensie — met en zonder witte achtergrond — om te plaatsen bij de tekst om de afzender te
verduidelijken. Indien hier een ander formaat oid voor nodig is, laat het mij dan weten. Dan zoek ik dat intern even
uit.

Tekst voor publicatie gemeenterubriek woensdag 26 augustus:
Via deze weg wil Defensie u attenderen op de komende Kennisgeving van het Voorontwerp Rijksinpassingsplan militair
radarstation te Herwijnen in de Staatscourant van vrijdag 28 augustus 2020, te benaderen via
www. officielebekendmakingen. nI.

Afspraken vervolg:
Staatscourant wordt op vrijdag 28 augustus gepubliceerd. Jij gaf aan dit te willen delen via de website en social media
kanalen van de gemeente op vrijdag 28 aug. Voor vrijdag 28 augustus 15.00u ontvang jij van mij de tekst van de
Kennisgeving (zoals in Staatscourant gepubliceerd) voor de publicatie in de gemeenterubriek Weekblad West Betuwe
van woensdag 2 september.

Als er vragen! opmerkingen zijn, weet mij te vinden ©.

Alvast bedankt voor jouw hulp.

Groeten,

Adviseur social media

Directie Communicatie
Strategie & Innovatie
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex t Kalvermarkt 32 2511 CK 1 Den Haag 1 H 4.07
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

T
min d ef. n 1

www.defensie.nl

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. 1f you are not the addressee or if this message was
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Doc $80

BS/AL/DCO

Van: WestBetuwe.nl>
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 12:12
Aan: BS/AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB;

rjksoverheid.nl
CC: rivm.nl; ggdgelderlandzuid.nI;

@ggdgelderlandzuid.nl
Onderwerp: RE: RCR-procedure SMART-L
Bijlagen: 20200820C.Concept verslag bijeenkomst gemeente West Betuwe, GGD, RIVM, RVB,

DEF..docx

Beste

Hierbij het door jou opgestelde en door mij enigszins aangepaste concept-verslag.

Succes ermee.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

WestBetuwe.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

NT

WES,T Kuipershof 2 14191 KH Geldermalsen

BETUWE Postbus 112 1 4190 CC Geldermalsen

0345 - 72 88 00 1 pemeente(westbetuwe.n1 1 www.westbetuwe.nI

00
Van: mindef.nl [mailto: mindef.nl]
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 11:02
Aan: mindef.nI; rijksoverheid.nI
CC: rivm.nl; ggdgelderlandzuid.nI; @ggdgelderlandzuid.nI
Onderwerp: RE: RCR-procedure SMART-L

Beste allen,

Bij deze een samenvattend verslag van afgelopen donderdag 20 augustus. Hoor graag jullie op- en aanmerkingen op dit
verslag. Bij voorkeur stel ik deze graag vandaag of morgen vast.

Alvast dank.

Groet,



Doc 881

BS/AL/DCO

Van: rivm.nl>
Verzonden: maandag 24augustus 2020 17:40
Aan: BS/AL/HDB
CC: @WestBetuwe.nl; ggdgelderlandzuid.nl;

ggdgelderlandzuid.nl; WestBetuwe.nl;
AL/HDB/PROJ DGB; rjksoverheid.nl

Onderwerp: RE: RCR-procedure SMART-L
Bijlagen: Concept verslag bijeenkomst gemeente West Betuwe GGD RIVM RVB DEF d.d. 20 aug

RIVM.docx

Beste

Hierbij mijn commentaar op het verslag.

Met vriendelijke groet,

From: mindef.nl
Sent: Monday 24 August 2020 11:02
To: WestBetuwe.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl
Cc: @WestBetuwe.nl; ggdgelderlandzuid.nl; ggdgelderlandzuid.nl
Subject: RE: RCR-procedure SMART-L

Beste allen,

Bij deze een samenvattend verslag van afgelopen donderdag 20 augustus. Hoor graag jullie op- en aanmerkingen op dit
verslag. Bij voorkeur stel ik deze graag vandaag of morgen vast.

Alvast dank.

Groet,

Original
From: BS/AL/HDB
Sent: maandag 27juli 2020 23:11
To: BS/AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB;
Cc:
Subject: RCR-procedure SMART-L
When: donderdag 20 augustus 2020 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
Where: Gemeente West Betuwe, ruimte ntb

Beste

Bij deze een agendaverzoek om kennis te maken en gezamenlijk te kijken naar de aanstaande RCR-procedure ten
behoeve van de SMART-L te Herwijnen. Daarvoor nodig ik ook graag mijn collega
(omgevingsmanager Defensie) en uit. U gaf aan ook graag nog een van uw collega’s van communicatie aan
te laten sluiten.



Bij voorkeur spreken wij graag af op een fysieke locatie, met in acht neming van de geldende corona-maatregelen. Is het
mogelijk elkaar te treffen bij de gemeente?

Mocht dit moment of voorgestelde locatie niet schikken, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

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 afzenderte 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. 1f 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 882

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 25 augustus 2020 17:08
Aan: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Sportieve planning uitgifte TNO 2020 RiJ 278

Dank je wel. Wordt zeer gewaardeerd.

Ter info. Zojuist ook een toezegging gekregen dat donderdag voor de managementreview beschikbaar is.
Dus we hebben alle voorbereidende acties gedaan.

Fijne avond!

Grt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

flirlion mindef ni‘ v O( Il( —

Sent: dinsdag 25
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the augustus 2020 16:57
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
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 Subject: RE: Sportieve
electronic transmission of messages. planning uitgifte TNO

2020 R11278

Hi

Ga ik regelen, dan hoef jij je nu enkel te focussen op het zelf ©

Groet,

From: tno.nl>
Sent: dinsdag 25 augustus 2020 16:56
To: BS/AL/HDB< mindef.nl>
Subject: RE: Sportieve planning uitgifte TNO 2020 R11278

Ha

Dankjewel.

Ik ben net nog even het proces door aan het nemen en realiseerde mij dat ik vergeten ben. Stom natuurlijk. Strikt
formeel is hij budgethouder.



Mag ik aan jou vragen om met hem te coördineren dat jij namens Defensie donderdag (na jouw goedkeuring) de
administratieve afdoening mag doen? Dan hoef ik er niet meer aan te denken...

BVD!

G rt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

innoafion mindef nI— ‘ .T tor ho

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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: dinsdag 25 augustus 2020 13:05
To: tno.nl>; @tno.nI>;

@tno.nI>
Cc: ( tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: Sportieve planning uitgifte TNO 2020 R1127$

Dag

Ik ben donderdagochtend beschikbaar om de review uit te voeren, Ik zie het document graag tegemoet.

Groet,

From: tno.nl>
Sent: dinsdag 25 augustus 2020 12:07
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>; @tno.nl>;

@tno.nl>
Cc: ( tno.nI> tno.nl>
Subject: Sportieve planning uitgifte TNO 2020 R11278

Beste en

(tekstverwerking) en ondergetekende zijn momenteel druk bezig om de aanvullende rapportage inzake
Herwijnen af te ronden. Vanavond zal er nog tussen en mij een itertatieronde zijn.
Verder blijft het een sportieve planning en ik mik/plan op de uitgifte van het rapport op aanstaande vriidag 28 augustus.

Daartoe doe ik voor aanstaande donderdag een vriendelijk maar dringend beroep op jullie hulp.

De planning deze week is als volgt:

2



• Vandaag, dinsdag 25-8, gebruiken en ik voor de laatste inhoudelijke wijzigingen.
o zal dinsdagavond 25-8 het in het bijzonder appendix A, nog aandachtig doornemen

• Morgenochtend 26-8 zal ik eventuele op- of aanmerkingen van verwerken en de projectleider
zal de PL/technische review uitvoeren.

o Morgen aan het eind van de dag ontvang ik het commentaar van Zijn kommentaal zal ik
morgenavond/donderdagochtend-vroeg verwerken.

Op donderdag 27 augustus wil ik DRIE beoordelingen/reviews parallel uitvoeren, namelijk
• Review (of of een andere RM) namens het management;
• Defensie t voor de beoordeling of de onderzoeksvragen beantwoord zijn, of ik de rubricering

goed heb en of het kan worden uitgebracht
• (of collega), voornamelijk vanuit communicatie voor de review van de samenvatting en

conclusies en aanbevelingen.

Sorry voor deze disruptieve inbreuk op jullie agenda’s maar lukt het jullie mij donderdag eind van de dag van
commentaar te voorzien?
Het ontvangen commentaar kan ik dan vrijdag verwerken. En zal vrijdag (op haar vrije dag) beschikbaar zijn voor
het finaliseren.

Alleen zo zie ik een mogelijkheid om vrijdagmiddag de PDF-versie aan Defensie aan te kunnen bieden.

Kunnen jullie mij laten weten of deze planning haalbaar is, dan wel als je zelf niet kan wie je dan voorstelt.

Mijn dank is bij voorbaat al groot.

M .vr.gr.

Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl

Dit bericht kan
— Yt r[X • 1W £OtII informatie bevatten die

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the niet voor u is bestemd.

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the Indien u niet de

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the geadresseerde bent of

manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the dit bericht abusievelijk
aan u is toegezondenelectronic transmisston of messages.
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. 1f you are not the addressee or 1f 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 885

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 12:50
Aan: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Review

Kleine correctie. Ik heb net voor de lunch de review aan aangeboden; hij zou er vanmiddag doorheen gaan. Zodra
ik respons heb, ga ik aan de slag met het verwerken dus ik verwacht dat ik vanavond al heea kan doen.

Morgen kom ik dan asap op de lijn met de review voor jou en de andere collega’s.

Grt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

Innit1on mindef nI• tot iIf z
Sent: woensdag 26

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the augustus 2020 12:46
addressee or if this message was sentto you by mistake, you are requested to inform the To:
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 Subject: Re: Review

electronic transmission of messages.
Hi

Fijn dat hij er ook naar heeft gekeken. Ik wacht met smart op de versie die ik kan reviewen voor vaststelling :) Zodra die
binnenkomt ga ik er direct mee aan de slag.

Groet,

Van:” tno.nl>
Datum: woensdag 26 augustus 2020 om 12:07:01
Aan:” BS/AL/HDB” < mindef.nl>
Onderwerp: FW: Review

Ha

Zoals beloofd mijn dagelijkse status update.

Zojuist heb ik het rapport “aanvulling” voor de interne inhoudelijke review aangeboden. Zie het bericht
hieronder.



G rt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

Inno.vaIIo
Qj Iiie

Sent: woensdag 26
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the augustus 2020 12:04
addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
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.

tno.nl>
Cc: ( tno.nl>
Subject: Review
Importance: High

Ha

Ik heb op deze share het document voor jouw review gezet.

Graag jouw PL/technisch inhoudelijke review, met extra aandacht aan consistentie, opbouw en uitleg.

\\tsn .tno. nl\Data\proiects\060\2\21384\Kluis\Werkdocu menten\ICN 1 RP-gdl-2020\Aanvul Iing\Reviews\

Ik laat het aan jouw voorkeur over of je tekstsuggesties in dit document doet, of dat je een t review)lijst maakt.

Na de lunch ga ik nog wel verder met (waarschijnlijk) een bijlage waarin we duidelijker het effect van de
antennebundelvorm op de blootstelling willen motiveren.

Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden. Bel mij gerust! Ook als je liever een elektronische versie gemaild wilt
hebben.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Happy review ©.

Grt

T Location

Senior research scientist M

Electronic Defence E tno.nl

lnnO.vatIon
f life

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
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Doc888

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 12:21
Aan:
Onderwerp: RE: Definitieve versie antwoorden op vragen Defensie

Beste

Super, heel erg bedankt. Dat geeft mij tijd om te lezen en te verwerken morgen voor de Kamerbrief.
Dank voor de nazorg op verzending.

Groet,

From:
Sent: donderdag 27 augustus 2020 12:17
To: BS/AL/HDB;
Subject: RE: Definitieve versie antwoorden op vragen Defensie

Beste
De brief ligt bij het secretariaat met het verzoek deze vandaag te versturen.
Ik houd even in de gaten dat jij de brief ook per mail krijgt.
Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

ØØØ
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen
T 088 144 71 44

Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl!

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 07:46
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>; ggdgelderlandzuid.nl>
Onderwerp: Definitieve versie antwoorden op vragen Defensie

Goedemorgen en

Beiden hebben jullie aangegeven dat deze week wij de definitieve antwoorden op onze brief zullen ontvangen. Voor
mijn eigen tijdlijn voor de Kamerbrief van aanstaande maandag, waarin jullie brief zal worden meegenomen, zou ik
graag zoals je mogelijk begrijpt deze zo snel mogelijk hebben ivm parafering in ons eigen huis.



Kunnen jullie mij aangeven welke dag jullie verwachten de brief te kunnen toesturen?

Ik hoor het graag.

Groet,

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 ëlektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 889

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 13:35
Aan: BS/AL/HDB
CC: DMO/PROJN/DIPPROJN;
Onderwerp: RE: Planning review vandaag
Bijlagen: TNO 2020 R11278_20200825_APMZ-Review20200827 met opm AE-ReAPMZ.pdf

Ha

Dank je wel voor de snelle reactïe, en complimenten. De input is zeker nuttig en ik zal die verwerken. Zie mijn reactie in
de bijlage.

heeft mij inmiddels gebeld en het goedkeuringsformulier zal ik met hem regelen.

Grt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nI From:

_____ _____

mindef nlftj flf L -

Sent: donderdag 27
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the augustus 2020 13:09
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, forthe
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the Subject: RE: Planning

electronic transmission of messages. review vandaag

Hi

Bij deze mijn review. Het zijn vooral wat tekstuele dingen en 1 bijzin die ik graag anders zou zien. Die lijkt me onnodig
provocerend en voegt niet zoveel toe aan het rapport denk ik. Verder erg tevreden mee. Dank.

Ik heb met besproken hoe we omgaan met de goedkeuring. Daar belt jou zsm over.

Groet,

rrom: tno.nt>
Sent: donderdag 27 augustus 2020 12:21

To: BS/AL/HDB mindef.nl>; tnonl>
@tno.nl>

Cc: tno.nl>;



tno.nl>
Subject: RE: Planning review vandaag

heeft zijn review afgerond en zijn commentaar is verwerkt. Momenteel is onderweg naar TNO Waalsdorp
om de laatste puntjes op de i te zetten van het conceptrapport Ik verwacht dat we eind van deze ochtend jullie het
conceptrapport voor de review kan aanbieden.

Voor de reviewers heb ik een specifieke hulpvraag. De tweede paragraaf van de inleiding van hoofdstuk 3 wordt als
moeilijk leesbaar ervaren, Ik heb er enorm mee geworsteld en zoals ik het nu heb opgeschreven, veel eenvoudiger kan
ik het niet maken zonder belangrijke details weg te laten (wat niet kan). Suggesties om de leesbaarheid te vergroten
word door mij zeer op prijs gesteld.

Nogmaals mijn dank voor jullie toegezegde medewerking.

Beste en

Mijn excuses, het academisch kwartiertje later dan ik gewild had.

In de bijlage treffen jullie het te reviewen document aan in zowel PDF als Word. Er is nog een issue met de
tabelverwijzing, maar Ineke zal dat morgen voor mij oplossen (zodra jullie terugkoppeling verwerkt is) en voor de
duidelijkheid heb ik in het PDF document de juiste verwijzing opgenomen.

Voor mijn verzoek om het geleideblad “Goedkeuring conceptrapport” in te vullen en aan mij terug te sturen.

Ik zie jullie terugkoppeling graag in de loop van de dag tegemoet.

Als er vragen zijn, bel mij gerust.

M.vr.gr.

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tflO.flI From:

.- L1il2i.. twIW
Sent: donderdag 27

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the augustus 2020 10:15
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
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.nI’ mindef.nl>; tno.nl>;
@tno.nl>

Cc: tno.nl>; tno.nl>
tno.nl>

Subject: Planning review vandaag

Beste en
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M.vr.gr.

T Location
Senior research scientist M
Etectronic Defence E tno.nI

Dit bericht kan
1 W (Qf 1W. informatie bevatten die

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the niet voor u is bestemd.

addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the Indien u niet de

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the geadresseerde bent of

manner in which you use It and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the dit bericht abusievelijk
aan u is toegezondenelectronic transmission of messages.
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. 1f you are not the addressee or 1f 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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c 891

Betreft: ConseQuenties project Militair Radarstation Hetwinen voor windprojecten

Geachte woordvoerders Defensie,

Op 10 september spreekt u tijdens een rondetafelgesprek over het project Militair Radarstation Herwijnen
en de mogelijke consequenties van deze radar voor de omgeving. Middels deze brief wil de Nederlandse
WindEnergie Associatie (NWEA) u graag op de hoogte stellen van de belangen van de windsector die bij
dit project ook een rol spelen. Voor de windsector is het cruciaal dat er spoedig duidelijkheid komt over de
verplaatsing van de radarinstallatie. Zolang er onduidelijkheid is over de vernieuwing en verplaatsing van
de oude radar op de Veluwe zijn er grote risico’s voor de bouw van nieuwe windparken.

Het probleem is dat windturbines de defensieradar kunnen verstoren. Defensie wil de bestaande radar
vernieuwen en verplaatsen, bij die vernieuwing zijn ook de risico’s op verstoring door windenergie
meegenomen. Op dit moment gaat het concreet om meerdere grote projecten in de provincie Flevoland.
Ook andere windparken, in een eerder stadium van ontwikkeling, kunnen in de nabije toekomst hinder
ondervinden door de onzekerheid en vertraging omtrent deze defensieradar. Zo moet er momenteel
getoetst worden op drie mogelijke alternatieve locaties voor het radarstation. Wat leidt tot onzekerheid in
de planvorming en financiële risico’s.

De projecten in Flevoland zijn een samenwerking tussen lokale inwoners en ondernemers, verenigd via
verenigingen! coöperaties en energiebedrijven. De initiatiefnemers van deze windparken hebben al flinke
investeringen gedaan en willen binnenkort de financiering voor aanleg en bouw realiseren. Vanwege de
lever- en bouwtijd van de windturbines is al op zeer korte termijn, uiterlijk januari 2021, duidelijkheid nodig
over de radarinstallatie. Het nog steeds uitblijven van deze duidelijkheid brengt onzekerheid, vertraging
en financiële risico’s met zich mee. Terwijl de overheid ook harde deadlines stelt aan het behoud van de
SDE+ subsidie waarvan de termijnen overschreden dreigen te worden.

Om de nationale klimaatdoelstellingen te halen, zijn duurzame energieprojecten noodzakelijk, In 2020
moet 14% van de energie duurzaam zijn. In 2023 moet dat 16% zijn. De windprojecten in Flevoland zijn
zeer groot van omvang. Deze betreffende projecten in Flevoland hebben gezamenlijk een geschatte
omvang van ca. 700 Megawatt (MW) opgesteld vermogen waarmee ze een substantiële bijdrage aan de
nationale doelstelling van 6000 MW leveren.

Wij begrijpen dat bij een dergelijk groot infrastructureel project als een defensieradar diverse belangen
spelen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Wij hopen dat u in die afweging ook de belangen van
de windsector wilt meewegen. Het is voor onze sector cruciaal dat er voor het eind van dit jaar
duidelijkheid komt over de radarinstallatie.

Indien u vragen heeft, dan gaan wij graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter NWEA



Doc $92

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: vrijdag 28augustus2020 15:53
Aan: BS/AL/HDB; DMO/PROJN/DIP PROJN
CC: t

Onderwerp: pre-aanbieding TNO rapport TNO 2020 Ri 1278
Bijlagen: TNO 2020 Ri 1 278.pdf

Beste en

Ik heb het genoegen jullie onze eindrapportage van het aanvullend onderzoek aan te bieden. deel jij het rapport
nog met

Het rapportnummer is TNO 2020 R11278, de titel is “Evaluatie van gezondheidsaspecten door blootstelling
voorgenomen SMART-L radar te Herwijnen: aanvulling op rapportage TNO 2020 R10094”.

De rapportage komt nog via de officiële weg jullie kant op, maar dat duurt te lang gegeven het feit dat deze rapportage
een bijlage is bij de Kamerstukken.

Ik neem de hierbij gelegenheid om mijn bijzondere waardering uit te spreken voor twee TNO-collega’s. die tijdens
zijn vakantie deze week te pas en te onpas beschikbaar voor mij was en Ineke die vandaag op haar vrije dag paraat heeft
gestaan om de deadline 28-8 te kunnen halen. Ook wil ik de reviewers zeer bedanken. Op basis van hun terugkoppeling
heb ik vandaag de kwaliteit van de rapportage duidelijk kunnen verbeteren.

Tot slot wens ik eenieder een prettig weekend!

M .vr.gr.

T Location

Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl

InnovatIoi
for lIfe

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sentto 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.



Doc893

BS/AL/DCO

Van: < WestBetuwe.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 17:52
Aan: Info Westbetuwe
cc: BS/AL/HDB;

Onderwerp: FW: Brief vooroverleg, project radartoren, Herwijnen.
Bijlagen: Brief West Betuwe.pdf

Beste collega’s,

Deze brief graag z.s.m. officieel inboeken en op mijn naam zetten (als contactpersoon/projectleider). De brief is (zoals onderstaand
aangegeven door van het Rijksvastgoedbedrijf gericht aan de gemeente West Betuwe, en is bedoeld voor zowel de
raad als B&W.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

WestBetuwe.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

‘E.1 LENTE

‘JV E S. T Kuipershof 2 4191 KH Geldermalsen

BETUWE Postbus 112 14190 CC Geldermalsen

0345 - 72 88 00 1 gemeentewestbetuwe.n1 1 www.westbetuwe.nI

00
Van: [mailto: rijksoverheid.nl]
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 17:04
Aan:
Onderwerp: Brief vooroverleg

Geachte beste

In het kader van het wettelijk vooroverleg stuur ikje bijgaande brief.
Omdat het gaat om een Rijksinpassingplan wordt de brief geacht gericht te zijn aan ZOWEL de gemeenteraad ALS het
college van Burgemeester en Wethouders

In verband met Corona is het sturen van fysieke post wat bewerkelijk.
Graag ontvang ik een bevestiging van je dat deze mail voldoende is en dat bijgevoegde brief bij jullie is geregistreerd.
Mocht er toch een papieren versie nodig zijn verneem ik dat graag.

Mocht je nog toelichting willen ben ik bereikbaar via

Met vriendelijke groet,



omgevingsmanager

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. 1f 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 $94

BS/AL/DCO

Van: WestBetuwe.nI>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 14:02
Aan:
CC: BS/AL/HDB; ggdgelderlandzuid.nl;

AL/DCO
Onderwerp: RE: Interviews Herwijnen

Bedankt voor je inzet tot nu toe Buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

WestBetuwe.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

‘ÖV EST Kuipershof 2 1 4191 KR Geldermalsen

BETUWE Postbus 112 4190 CC Geldermalsen

0345 - 72 88 00 gemeentewestbetuwe.n1 1 www.westbetuwe.nl

00
Van:

augustus 2020 13:26
Aan: mindef.nI; ggdgelderlandzuid.nl
CC: rijksoverheid.nI; mindef.nI
Onderwerp: RE: Interviews Herwijnen

Allen,

Zoals eerder aangegeven is dit vandaag mijn laatste dag bij West Betuwe. Het dossier Radartoren wordt overgenomen door collega
e-mail westbetuwe.nl.

De vanochtend ontvangen mails heb ik naar haar doorgestuurd.

Veel succes met dit inmiddels toch wel bijzondere project.

Met vriendelijke groet,

Senior Communicatieadviseur gemeente West Betuwe
Aanwezig: maandag t/m woensdag



Van: mindef.nl [mailto: mindef.nl]
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 10:49
Aan: WestBetuwe.nl>; ggdgelderlandzuid.nI;

WestBetuwe.nl>
CC: rijksoverheid.nI; mindef.nl
Onderwerp: Interviews Herwijnen

Goedemorgen allen,

Graag stel ik jullie op de hoogte van het volgende. Eind vorige week zijn we door verschillende media benaderd mbt het
dossier Herwijnen. Hiervoor zijn vrijdag afspraken gemaakt voor het geven van een (televisie) interview aan deze
partijen. Daarbij is een inschatting gemaakt van wat de mogelijke vragen zullen worden. Het betreft de volgende
partijen en thema’s:

- De Hofbar: thema ‘boze inwoners’
- EenVandaag: algemene insteek inhoudelijk en RCR-procedure, zij hebben ook jullie en anderen benaderd
- AD / Gelderlander: nut en noodzaak, wat doet de radar en waarom Herwijnen (en niet andere locaties)

Er bestaat een reële kans dat er nog gevraagd zal worden naar de openstaande vragen (niet onderzoek) naar ALS.
Hierop zullen we conform de reeds afgesproken spreeklijn met de GGD antwoord op geven. De antwoorden van de GGD
zullen we delen met de aanstaande Kamerbrief, indien daarnaar gevraagd wordt geven we aan dat we de antwoorden
van de GGD hebben ontvangen en in behandeling hebben genomen en de Kamer informeren over de inhoud middels de
Kamerbrief. De GGD brief wordt ook meegezonden met de Kamerbrief.

ben jij ook eens met deze aanpak? Jullie kunnen dan aangeven wel de brief te hebben verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.nl

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.
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Doc895

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 10:30

Aan:
Onderwerp: EW: artikel AD

Goed em 0 rg en

Zie onderstaand bericht in het AD gisteren. Ik had het bericht gisteren al gelezen, maar bij nalezing viel
me de geelgedrukte zin ineens op. Ik ben me bewust van de positie van de gemeente, maar ben toch
even benieuwd naar jullie perspectief op dit bericht.

Groet,

Plan voor radar Herwijnen openbaar, inwoners mogen reageren
De Gelderlander.nl - Janneke Boluijt - 31 aug 2020 11:59 (published: 31 aug 2020 11:59) - 603 woorden
Lengte: 603 woorden

WEST BETUWE - Inwoners van Herwijnen en omstreken hebben vanaf maandag zes weken de tijd om een eerste reactie te geven op
het plan van het Rijk om een militaire radar in Herwijnen te bouwen. Half september geeft het ministerie van Defensie twee
coronaproof’ bijeenkomsten met uitleg over de radar aan de Broekgraaf.
Intussen buigt ook in de Tweede Kamer zich nog eens over het plan.

De gemeente West Betuwe krijgt net als inwoners zes weken de tijd om te reageren op het plan voor een radar in de polder. Vanaf
maandag 31 augustus is het voorontwerp digitaal in te zien. Een papieren versie ligt dan op het gemeentehuis in Geldermalsen.
Inwoners die een reactie insturen, geven daarmee nog geen officieel ‘protest’. Dat kan later pas, via een zienswijze.
West Betuwe is fel tegenstander van de komst van de radar. De installatie moet straks samen met een soortgelijk exemplaar in
Friesland het hele Nederlandse luchtruim gaan bewaken op vijandig vliegverkeer.
Omdat een groep inwoners van Herwijnen bang is dat de straling op lange termijn ziekmakend is, wil West Betuwe de toren simpelweg
niet op haar grondgebied. Onderzoeken waarin staat dat omwonenden geen gevaar zullen lopen en dat de radar aan alle normen
voldoet, vindt West Betuwe niet overtuigend genoeg.
Eerder liet de gemeente al weten alle mogelijke juridische middelen aan te grijpen om de radar tegen te houden. Vanwege de onrust,
maar ook omdat bezorgde bewoners volgens de gemeente wel degelijk een punt hebben: er is wat West Betuwe betreft nog te weinig
bekend over de gezondheidseffecten. Daarmee schaart de gemeente zich achter het actiecomité van de bezorgde dorpelingen.
De discussie heeft ook de landelijke politiek bereikt. De Tweede Kamer wacht momenteel op de uitkomsten van een onderzoek naar
het aantal gevallen van de dodelijke spierziekte ALS in Herwijnen en de mogelijke link met straling.
Het dorp had al eerder een luchtverkeersradar en heeft nog altijd een weerradar van het KNMI. Genoeg is genoeg, vinden de
tegenstanders. 0p 10 september wordt de Tweede Kamer bijgepraat. Dan komen onafhankelijke deskundigen de Kamerleden uitleg
geven over de effecten van de straling van de nieuwe SMART-L-radar.
‘Geen beroep mogelijk’
Opvallend is dat de gemeente West Betuwe straks wel een reactie en een zienswijze mag indienen, maar géén beroep bij de Raad
van State, de laatste stap om de bouw tegen te houden. West Betuwe kan dat niet, vanwege Crisis- en Herstelwet, legt Defensie uit.
Die wet zorgt ervoor dat een kleinere overheid niet in beroep kan gaan tegen een project dat in het landsbelang door de Rijksoverheid
wordt uitgevoerd.
Dat de radar er écht moet komen, is door staatssecretaris Barbara Visser van Defensie meermaals herhaald. Zo snel mogelijk, in het
belang van Nederlands veiligheid. Als het doorgaat, zal de bouw van de radarinstallatie anderhalf tot twee jaar in beslag nemen.
Voordat de bouw start, moeten er meerdere stadia doorlopen worden.
Als eerste worden de reacties van de komende zes weken verzameld. Die reacties en antwoorden komen in een nieuw document. Dat
document wordt samen met het ontwerp en de ontwerpbesluiten’ ter inzage gelegd. In die zes weken mag iedereen een zienswijze
indienen. Rond die tijd zijn er opnieuw één of meer intormatiebijeenkomsten.
Uiterlijk komend voorjaar ligt er een definitief plan. Tegenstanders of belanghebbenden die het met (een deel van) het plan oneens
zijn, kunnen als laatste optie in beroep gaan bij de Raad van State. Dat geldt dus niet voor de gemeente. Alleen mensen of instanties
die in een eerder stadium een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan.



doc 899

BS/AL/DCO

Van: rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 13:03
Aan: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: inhoudelijke vormgeving deskundigengesprek en financiering door Defensie

Beste

Lijkt mij een prima toevoeging.

Met vriendelijke groet,

Van: mindef.nl

Verzonden op: dinsdag 1 september 2020 11:58
Aan:
Onderwerp: RE: inhoudelijke vormgeving deskundigengesprek en financiering door Defensie

Dag

Graag zouden wij na intern beraad nog iets explicieter benoemen wat de rol/taken van het RIVM zijn, zodat dat ook
scherp is voor de toehoorder. Ik zou daarom jouw suggestie willen aanvullen met tekst vanaf de website RIVM (zie
groen):

“Het RIVM heeft aan het ministerie van Defensie voorgesteld om in het kader van de voorgenomen plaatsing van het
radarstation in Herwijnen een zogenoemd deskundigengesprek met omwonenden te organiseren Het RIVM zet zich in
voor een gezonde bevolking en leefomgeving via onafhankelijk (Wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van
Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid en is daarmee ‘trusted advisor’ voor de samenleving. Het RIVM ondersteunt
daarin burgers, pröffesionals en overheden bij uitdagingen onszelf en de leefomgeving gezond te houden. De
financiering door Defensie kan de indruk wekken dat Defensie bepaalt hoe het RIVM het deskundigengesprek
organiseert. Het RIVM bepaalt echter — als onafhankelijke instantie en trusted advisor - zelf hoe het gesprek in te richten
en heeft daarin een onafhankelijke rol. Het RIVM heeft immers geen belang bij het wel of niet plaatsen van het
radarstation op de voorgenomen locatie. Tijdens het deskundigengesprek beantwoordt een aantal deskundigen de
vragen van omwonenden. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat openbaar zal zijn.”

De groene tekst is gebaseerd op informatie van de RIVM website, als jij dit anders zou willen formuleren hoor ik het
graag.

Groet,

From: rivm.nl>
Sent: maandag 24 augustus 2020 17:47
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Cc: rivm.nl>
Subject: inhoudelijke vormgeving deskundigengesprek en financiering door Defensie



Beste

Hierbij zend ik je, zoals afgelopen donderdag beloofd, de tekst waarin wordt uitgelegd hoe de verantwoordelijkheden
voor de inhoudelijk vormgeving liggen ten opzichte van de financiering door het ministerie van Defensie.

“Het RIVM heeft aan het ministerie van Defensie voorgesteld om in het kader van de voorgenomen plaatsing van het
radarstation in Herwijnen een zogenoemd deskundigengesprek met omwonenden te organiseren. De financiering door
Defensie kan de indruk wekken dat Defensie bepaalt hoe het RIVM het deskundigengesprek organiseert. Het RIVM
bepaalt echter zelf hoe het gesprek in te richten en heeft daarin een onafhankelijke rol. Het RIVM heeft immers geen
belang bij het wel of niet plaatsen van het radarstation op de voorgenomen locatie. Tijdens het deskundigengesprek
beantwoordt een aantal deskundigen de vragen van omwonenden. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat
openbaar zal zijn.”

Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not mtended for you. 1f 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. R1VM
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
www.rirn.nl/en Committed to heatth and sustainabitity

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. 1f 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 bprici;r irfi m:’ri bevatt; die et voor u is bestemd, Indien t oer de geadresseerde betit lit bericht abusievelijk aan Ii IS

‘erzonden, ;‘ ii u verzocht dat aan ar: er te- al en en st bis ;r erwijdeen H-t R1Vi 1 aan as : s ets-t ‘‘oor
schad—, si welke aard ook, die verband houdt ns-t risico’s -ie 1 r en en: —t --it n -‘etzenden t, bericL’
www.rivm.nI Ds- zorg voor n1rjs-n begint vandaag

This message may t in .tr:,n that is tint ;r da f; you .tyou are not the addi -: or t this —: ce a- s-n t r- you b
t kn you are requste-d to inform the sendet and delete ths- m-a.- 4 accent- no liabilir tot damage iny kind resulting from t!

it,k me-€ir in -Hen nic t; 5;r smon ir5Cis

www.rivm.ntLn t, ittnJ cc - t and n,tnr
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Doc 900

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 11:25
Aan: WestBetuwe.nI; WestBetuwe.nl
CC: rjksoverheid.nl; AL/DCO; Communicatie GGD
Onderwerp: RE: Interviews Herwijnen (en brief GGD in bijlage)

Goede morgen

Excuus voor de vertraagde reactie. Dank voor de informatie en fijn dat we deze lijn van beantwoording
kunnen volgen.

Zie de hard copy versie van de brief graag tegemoet.

Groet,

From:
Sent: maandag 31 augustus 2020 11:39
To: BS/AL/HDB; WestBetuwe.nl; WestBetuwe.nl
Cc: rijksoverheid.nl; AL/DCO; Communicatie GGD
Subject: RE: Interviews Herwijnen (en brief GGD in bijlage)

Beste

Ik heb je net gebeld, maar kreeg je niet meteen te pakken.

Als we vragen krijgen van de pers/media dan zal onze communicatiemedewerker afstemmen met jullie
communicatiemedewerker.
We zullen aangeven dat de brief is verstuurd en dat jullie de Kamer informeren.

De ‘hardkopie’ brief is door drukte en afwezigheid afgelopen vrijdag op het directiesecretariaat blijven
liggen, maar gaat vandaag met de post mee. Ik heb net pas een beter gescand exemplaar ontvangen van
het secretariaat — zie bijlage.

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 EC Nijmegen
T 088 144 71 44

Gelde ria n d -Zu d www.ggdgelderlandzuid. ni

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl!



Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 10:49
Aan:

______

WestBetuwe.nl; ggdgelderlandzuid.nl>; WestBetuwe.nl
CC:

______

riiksoverheid.nl; mindef.nl
Onderwerp: Interviews Herwijnen

Goedemorgen allen,

Graag stel ik jullie op de hoogte van het volgende. Eind vorige week zijn we door verschillende media
benaderd mbt het dossier Herwijnen. Hiervoor zijn vrijdag afspraken gemaakt voor het geven van een
(televisie) interview aan deze partijen. Daarbij is een inschatting gemaakt van wat de mogelijke vragen
zullen worden. Het betreft de volgende partijen en thema’s:

- De Hofbar: thema ‘boze inwoners’
- EenVandaag: algemene insteek inhoudelijk en RCR-procedure, zij hebben ook jullie en anderen

benaderd
- AD / Gelderlander: nut en noodzaak, wat doet de radar en waarom Herwijnen (en niet andere

locaties)

Er bestaat een reële kans dat er nog gevraagd zal worden naar de openstaande vragen (niet onderzoek)
naar ALS. Hierop zullen we conform de reeds afgesproken spreeklijn met de GGD antwoord op geven. De
antwoorden van de GGD zullen we delen met de aanstaande Kamerbrief, indien daarnaar gevraagd wordt
geven we aan dat we de antwoorden van de GGD hebben ontvangen en in behandeling hebben genomen
en de Kamer informeren over de inhoud middels de Kamerbrief. De GGD brief wordt ook meegezonden
met de Kamerbrief.

ben jij ook eens met deze aanpak? Jullie kunnen dan aangeven wel de brief te hebben
verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M

_____

E mindef.nl

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. 1f you are not the addressee or 1f 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 906

• BS/AL/DCO

Van: minezk.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2020 17:34
Aan: MA, BS/AL/HDB; BS/AL/HDB
Onderwerp: Fwd: extra inzet op dossier Herwijnen

Dag en zie ter info onderstaande mail.
Gr

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @flevoland.nI>
Datum: 3 september 2020 om 17:22:10 CEST
Aan:

@flevoland.nl>,” 1 minezk.nl>,
minezk.nl>• @nwea.nl>,

iipo ni>, ‘ @noord-holland nl” < @noord
holland ni> - @ipo nI>
Kopie: < ventolines.nl>, ‘ @windunie.nI”’

@windunie.nl>, @ventolines.nl,’,
Cswifterwintbv,nl” (swifterwintby.nl>, gmail.cpm>

Onderwerp: extra inzet op dossier Herwijnen

Beste allemaal

Vandaag heeft gedeputeerden gesproken met (NWEA) en de windparken
Blauw en Groen over de komende technische briefing en ronde tafel over de radar Herwijnen. is
vorige week benaderd door Barbara Visser met de vraag of het windbelang nog eens goed onder de
aandacht gebracht kan worden in de discussie. Als reactie daarop heeft de provincie al contact gezocht
met de defensie-woordvoerders van PvdA, WD en D66. Inmiddels heeft ook de NWEA een brief
verzonden aan zowel de defensie- als e&k woordvoerders.

De gesprekken van vandaag hebben opgeleverd dat wij als provincie samen met de windparken Blauw
en Groen (mits de parken niet letterlijk worden genoemd) nog een open brief willen sturen. Mogelijk
dat NWEA nog wil meetekenen. (Niet gevraagd, maar IPO misschien ook? Alleen als het snel kan ©)
Hoofdboodschap van de brief is: Verplaatsing van radar is een belangenafweging. Het windbelang is er
daar één van. Tot nu toe vinden we dit belang onderbelicht in de gesprekken. Als er niet tijdig een
besluit wordt genomen, kunnen we de Klimaatdoelen niet tijdig realiseren. Wij hebben geen voorkeur
voor een specifieke locatie, maar willen wel graag tijdig een oplossing voor het probleem. We begrijpen
wel van Defensie dat Herwijnen de beste/enige optie is.

Uitdaging is dat deze brief maandag eind van de dag bij de woordvoerders moet liggen en dat we in een
paar dagen een brief moeten samenstellen. Ik ga morgen eind vd ochtend begin van de middag een
concept-brief opstellen en zal het aan jullie rondmailen. Heel fijn als jullie willen meedenken met de
formuleringen. Laat het gerust weten als jet niet wil meelezen, dan haal ik je uit de lijst.

Met vriendelijke groet,



Coördinator Windenergie
Afdeling Strategie en Beleid

Provincie Flevoland

E @flevoland.nl
W www.flevoland.nI

Werkdagen maandag t/m donderdag

PRovINcIE FLEvoLAND

* * * *

http://www. flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

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
verwij deren.
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. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistalce, 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 907

BS/AL/DCO

Van: ventolines.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:48
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN
CC: BS/AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB;

rjksoverheid.nl; DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo

Dank voor de terugkoppeling. Ik zal een Microsoft Teams uitnodiging versturen voor donderdag 24 september.

Van mijn collega begrijp ik dat TNO is gestart met de berekeningen, dus we kunnen er vanuit gaan dat we op 24
september het resultaat hiervan wel hebben.

Met vriendelijke groet,

Van: mindef.nl
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:00
Aan:
CC: mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl; @mindef.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemiddag

Net met en afgestemd; we gaan voor donderdagmiddag 24 september van 14.00 — 16.00 uur.
en mijn aflosser zijn dan helaas verhinderd, maar we houden elkaar op de hoogte.

Tot dan,

MVG

Van: ventolines.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2020 08:55
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemorgen

Volgens mij heb ik nog geen reactie ontvangen van jou op de datum / tijdvoorstellen.

Daarnaast heb ik gezien dat bij geen van de datumvoorstellen zowel als kan. Denk je dat zij alle
drie aan moeten schuiven? In dat geval denk ik dat we nog een week later moeten kijken.

Bij voorbaat dank,



Van: rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 12:38
Aan: ventolines.nI>; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; ventolines.nl>;
@ventolines.nl>; @ventolines.nl>

CC: @mindef.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Allen,

Voor beschikbaarheid zie reactie in mail
Groet,

Van: ventolines.nl>
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 08:48
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

ventolines.nl>; ventolines.nl>;
@ventolines.nl>; riiksoverheid.nl>

CC: cmindef.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemorgen

Dank voor je reactie. De hoogte van 65 meter komt uit het TNO rapport van vorig jaar (snapshot hieronder), maat ik
denk dat het goed is aan TNO ook de vraag te stellen in de optimalisatie tot welke hoogte wel al gebouwd kan worden
zonder dat verstoring optreedt.

Jammer dat de week van 14 september niet lukt. Ik heb de agenda’s naast elkaar gelegd en kom in eerste instantie op
de volgende mogelijkheden voor onze vertegenwoordigers:

Maandag 21 september 15.30 — 17.00 Niet beschikbaar
Woensdagmiddag 23 september Wel beschikbaar
Donderdag 24 september 14.00 — 16.00 Wel beschikbaar

Zit daar een geschikt moment voor jullie tussen?

Met vriendelijke groet.

2



Van:’ mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 17:02
Aan: ventolines.nl>; mindef.nl; mindef.nI;

ventolines.nl>; @ventolines.nl>
@ventolines.nI>; rijksoverheid.nl

CC: @mindef.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemiddag

Excuses voor mijn verlate bericht. De hoogte van 65 meter genoemd in verslag fnav getoonde tekening) herken ik zelf
niet, maar ga ervan uit dat jullie die uit voorgaande informatie hebben verkregen.
Rest van verslag geen op-of aanmerkingen.

Voor jullie informatie: met ingang van 1 oktober as neemt (CC) de functie als projectleider over.

Voor wat betreft vergadering in de week van 14-18 september zijn we helaas niet beschikbaar; die week zijn we oa druk
met de voorlichtingsavonden bij de gemeente op 16 en 17 september as en de agenda’s bieden verder geen echte
ruimte.
Graag jullie suggesties voor de week van 21-25 september,

MVG

75km

Figuur 2. Het toetsingsproflel niet op schaal) zoals gehanteerd door het M
Defensie rondom elk van de militaire radarsystemen.



Wnd. Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB Utrecht 1 Gebouw K7/K8 1
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

T

E mindef.nl
W www.defensie.nh/dmo

Van: ventolines.nI>
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 10:14
Aan: BS/AL/HDB < mindef.nl>; AL/HDB/PROJ DGB

mindef.nl>; ventolines.nl>;
@ventolines.nl>; @ventolines.nI>; DMO/PRO]N/DIP PROJN

mindef.nl>; rilksoverheid.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemorgen allemaal,

Het is inmiddels anderhalve maand geleden dat we contact hebben gehad over Windplan Groen en de defensieradar bij
Nieuw-Milligen. Als het goed is dan is iedereen weer terug van vakantie, ik hoop dat jullie een goede vakantie hebben
gehad.

Bijgevoegd nogmaals het verslag van ons overleg op 8juli, volgens mij hebben we nog geen bevestiging gehad van
in verband met de vakantie.

Wij zijn in de tussentijd aan de slag gegaan met TNO, maar al Vrij snel bleek dat de beschikbare informatie van de
nieuwe generatie windturbines (tiphoogte tot 250 meter) nog niet in de database van TNO aanwezig was. Deze 3D-
modellen hebben we zo spoedig mogelijk opgevraagd hij de windturbinefabrikanten welke door Windplan Groen
overwogen worden, maar vanwege de vakanties heeft dit even geduurd. We verwachten dat deze week de laatste
informatie beschikbaar is waarna TNO aan de slag kan gaan met de berekeningen. geeft aan dat zodra
de informatie binnen en verwerkt is het een kwestie van dagen / een week is voordat de eerste resultaten bekend zijn.
Vervolgens is het plan om in een aantal iteraties steeds een aantal wind turbines weg te laten om te komen tot een
opstelling waarbij de hinder binnen de norm blijft. TNO heeft aangegeven dat elke iteratie circa een dag rekentijd kost.

Alles bij elkaar optellend verwacht ik dat er over 2 - 3 weken een eerste resultaat moet zijn en daarom lijkt het mij goed
om een vervolgoverleg in te plannen in de week van 14 tot 18 september.

Als jullie dit ook een goed idee vinden, kunnen jullie dan je beschikbaarheid in deze week door kunnen geven? Dan plan
ik weer een Microsoft Teams afspraak in. Als ik het goed heb dan hebben we afgesproken dat ook
en bij deze afspraak aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,
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Project Manager

L’entotines

WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands
M:
E: ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 14juli 2020 14:44
Aan:F— mindef.nI;

________

W ventolines.nl>
CC: <

mi nU ef. nI
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

@ve nto Ii n es. ni>;

Dankjewel voor de terugkoppeling en aanvulling met de vakantieplanning.
geplande vakantie(s) doorgeven ten behoeve van het plannen van de vervolgafspcaak?

Kun jij nog je

Ik heb weer gereageerd op jouw opmerkingen in het verslag. Ik vermoed dat jullie het verslag nog door
laten beoordelen nadat hij terug is van vakantie.

willen

mi ndef. n 1;

B‘t’

_______



Doc 908

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: donderdag 3 september 2020 16:54
Aan:
Onderwerp: RE: Kamerbrief?

Beste

Helaas is de brief nog niet verstuurd. Deze ligt nog intern ter staffing. Er zijn namelijk nog heel wat
wijzigingen (op andere hoofdstukken) doorgevoerd, waardoor de brief een aantal keer opnieuw moest
worden beoordeeld.

Aan het stuk waar we spreken over jullie antwoorden ben ik in de basis argumentatie niet afgeweken van
wat ik eerder heb gedeeld. Sterker nog, ik ben juist wat meer terug gegaan naar wat jullie letterlijk
hebben beschreven door met quotes te werken. Het is daarmee een hele feitelijke weergave van jullie
antwoorden.

Zodra ik het weet dat de brief eruit gaat, ben je een van de eersten die het van mij hoort.

Groet,

From:
Sent: donderdag 3 september 2020 16:49
To: BS/AL/HDB
Subject: Kamerbrief?

Beste

Is de Kamerbrief nog niet verstuurd?
Vergeet je niet om mij te informeren als ie bij de postkamer ligt?

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 6501 BC Nijmegen
T 088 144 71 44

Gelde ria n d-Zuid www.gQdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl!



doc 911

ES/AL!DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: maandag 7 september 2020 15:26
Aan:
Onderwerp: RE: Tekst Kamerbrief SMART-L herwijnen paragraaf antwoorden GGD

Dag

Dank voor je snefle reactie en verbetering!

Groet,

From:
Sent: maandag 7 september 2020 15:22
To: BS/AL/HDB
Subject: RE: Tekst Kamerbrief SMART-L herwijnen paragraaf antwoorden GGD

Beste
Een kleine correctie — zie highlight.
Verder geen onjuistheden.
Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen
T 088 144 71 44

Gelde ria n d -Zuid www.ggdQelderlandzuid .nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 7 september 2020 13:47
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>
Onderwerp: Tekst Kamerbrief SMART-L herwijnen paragraaf antwoorden GGD

1-li

Kan jij meekijken in deze tekst van de Kamerbrief:

Art 11
N



-e.

Staan daar in jouw ogen onjuistheden in?

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB t Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.nl

Dit beticht 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. 1f you are not the addressee or if this message was

2



Doc912

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: woensdag 9september2020 11:50
Aan: ggdgelderlandzuid.nI; ggdgelderlandzuid.nl
Onderwerp: Kamerbrief Herwijnen
Bijlagen: 2020 09 09 Kamerbrief SMART-L te Herwijnen.pdf; Bijlage 1 Brief Defensie aan

Molenlanden_Redacted.pdf; Bijlage 2 Brief Defensie aan Vijfheerenlanden_Redacted.pdf;
Bijlage 7 Rapport Fraunhofer FHR - TNO_Review (Final Report).pdf; Bijlage 6 TNO
Evaluatie van gezondheidsaspecten door blootstelling voorgenomen SMART-L radar te
Herwijnen aanvulling op rapportage_Redacted.pdf; Bijlage 5 Brief antwoorden GGD
inzake ALS en straling_Redacted.pdf; Bijlage 3 Brief radarstation Defensie Molenlanden
gered igeerd_Redacted.pdf; Bijlage 4 2020014257 Brief Vijfheerenlanden Herwijnen
geredigeerd_Redacted.pdf

Beste en

Bij deze stuur ik jullie ter kennisneming de Kamerbrief SMART-L te Herwijnen (mcl. bijlagen) toe welke
later vandaag naar de Tweede Kamer zal worden verstuurd inzake het militair radarstation te Herwijnen.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van de (ongetekende) Kamerbrief.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid

Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.nl



Doc913

.
IriterprevincIaa Overleg

Bijdrage namens de provincies tbv ronde tafel en technische briefing Radarstation Herwijnen

Provincies: “Vernieuwing radar snel noodzakelijk om
vertraging energïeakkoord te voorkomen”

Aanstaande 10 september spreekt u tijdens een rondetafelgesprek over het project Militair
Radarstation Herwijnen. Tijdens het gesprek is er de gelegenheid om de verschillende belangen die
in het dossier spelen te belichten zodat een integrale oordeelsvorming kan plaatsvinden. Tot onze
spijt zijn wij — noch één van de andere wind-belanghebbenden - niet in de gelegenheid gesteld
onze belangen naar voren te brengen. Met deze brief willen wij u als provincie Flevoland (mede
namens het IPO, de windparken in onze provincie en de NWEA) op de hoogte stellen van het
duurzame energie belang dat ook met dit dossier verbonden is. Wij verzoeken U deze belangen bij
uw afweging te betrekken.

Zolang er onduidelijkheid blijft over de vernieuwing en verplaatsing van de nieuwe radar, komt
de tijdige realisatie van een aantal Flevolandse windparken (samen ca. 700 MW) direct in
gevaar waardoor het niet mogelijk is om de afspraken uit het Energie- en Klimaatakkoord,
tussen Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO), te realiseren.

Vertraging
De realisatie van een nieuwe radarinstallatie die de huidige radar in Nieuw Milligen moet
vervangen is vertraagd. Dit heeft impact op de bouw van verschillende windparken in Flevoland,
omdat die pas gebouwd kunnen worden als de huidige radar is verplaatst.

Verplaatsing randvoorwaardelijk voor tijdig behalen afspraken uit Energie-en Klimaatakkoord
Bij de planontwikkeling van Flevolandse windplannen is al rekening gehouden met de verplaatsing
van de radar. Enkele parken hebben een VVGB (verklaring van geen bezwaar) van defensie
gekregen onder voorwaarde van de daadwerkelijke verplaatsing. Echter, zolang de radar niet
daadwerkelijk verplaatst wordt, kunnen windprojecten (en daarmee de taakstelling voor Wind op
Land uit het Energieakkoord) niet tijdig worden gerealiseerd. Dit brengt ons (én windparken) in
een onmogelijke situatie. De provincie Flevoland heeft zich, als lid van en via het IPO, in het kader
van het energieakkoord gecommitteerd aan de tijdige realisatie van voldoende duurzame energie
en doet er alles aan om deze taakstelling te halen. Hier is ze echter afhankelijk van de
rijksoverheid, namelijk of die de radar tijdig verplaatst.

De windparken zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van de bouw van hun turbines. Als
zij niet tijdig duidelijkheid krijgen, kan de bouw flinke vertraging oplopen met alle gevolgen voor
de opwek van duurzame energie van dien.

Snelheid is voor windparken essentieel
Voor de windparken is het niet relevant waar de radar heen wordt verplaatst. Het is van belang dat
er spoedig een oplossing komt, zodat de huidige radar in Nieuw Milligen zo snel mogelijk uit bedrijf
wordt genomen. Wij hebben van Defensie begrepen dat, rekening houdend met zowel de
benodigde radardekking als een afzienbare realisatie, Herwijnen hiervoor de meest geschikte
locatie is en de enige die binnen de gestelde termijn te realiseren is.

Ten slotte
Ongetwijfeld ten overvloede willen wij u er graag op wijzen dat de klimaat- en energietransitie nu
en voor de komende decennia een van de allergrootste opgaven vormt waar Nederland voor
geplaatst staat. In nationaal verband hebben we ons gecommitteerd aan het Energie- en
Klimaatakkoord. Bovendien heeft Nederland zich in Europees verband vastgelegd op 14%
duurzame energie in 2020 en l6% in 2023 en het Akkoord van Parijs. Voor een integrale afweging
door de Tweede Kamer is het dus essentieel dat dit gegeven en dit belang ook worden
meegewogen.



Doc914

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: woensdag 9 september 2020 10:20
Aan: MA, BS/AL/HDB
CC:
Onderwerp: RE: definitieve brief verplaatsing radarstation

Dank voor het toesturen. Ben erg benieuwd hoe de position papers tot uiting komen morgen.

Groet,

From:
Sent: woensdag 9 september 2020 02:54
To: BS/AL/HDB; MA, BS/AL/HDB
Cc:
Subject: Fwd: definitieve “brief” verplaatsing radarstation

Dag en

Bijgaand ter info de brief/position paper die IPO (door grote inzet vanuit provincie Flevoland) naar de TK heeft gestuurd.

Gr

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @flevoland.nl>
Datum: 9 september 2020 om 08:32:48 CEST
Aan: gmait.com>, 1 Windunie’

@windunie.nl>
Kopie:’ ventolines.nl>,

minezk.nl>, @flevoland.nl>,
minezk.nl>, @nwea.nl>,

@ventolines.nl>, @swifterwintbv.nl>,
@swifterwintbv.nI>

Onderwerp: definitieve “brief” verplaatsing radarstation

Beste allemaal

Gistermorgen is de onze gezamentijke brief in de vorm van een P0 position paper bij de griffie van de
vaste kamer commissie van defensie aangeboden. De letterlijke tekst is in het position-paper-format
gegoten en er zijn geen wijzigingen aangebracht. Zie hierbij het afschrift.

Met vriendelijke groet,



Coördinator Windenergie
Afdeting Strategie en Be[eid

Provincie Ftevoland

____

ftevotand.nl
W www.ftevotand.nt

Werkdagen maandag tim donderdag

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. 1f 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 mes sages.
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Doc 915

BS/AL/DCO

Van: MA, BS/AL/HDB
Verzonden: woensdag 9 september 2020 10:40
Aan: , , BS/AL/HDB
CC:
Onderwerp: RE: definitieve “brief’ verplaatsing radarstation

Eugene, ik ben Happy met deze input,

Reeds beoordeeld in doc 914

• • .•-••‘



Doc916

BS/AL/DCO

Van: WestBetuwe.nI>
Verzonden: woensdag 9 september 2020 12:08
Aan: BS/AL/HDB
CC: Servaas Stoop;

Info Westbetuwe
Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen

Beste

Hierbij bevestig ik op uw verzoek (tevens namens onze gemeente) de ontvangst van de (ongetekende) Kamerbrief zoals deze aan de
(betrokken 1e en 2e Kamerleden der) Staten Generaal wordt aangeboden. De mail met de daaraan gekoppelde bijlagen zijn in goede
orde ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

WestBetuwe.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

1ES Kuipershof 2 14191 KH Geldermalsen

BETUWE Postbus 112 1 4190 CC Geldermalsen

0345 - 72 88 00 1 gemeentewestbetuwe.nJ 1 www.westbetuwe.n]

00
Van: mindef.nI [mailto: mindef.nl]
Verzonden: woensdag 9 september 2020 11:46
Aan:
Onderwerp: Kamerbrief Herwijnen

Beste

Bij deze stuur ik u ter kennisneming de Kamerbrief SMART-L te Herwijnen (mci. bijlagen) toe welke later vandaag naar
de Tweede Kamer zal worden verstuurd inzake het militair radarstation te Herwijnen.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van de (ongetekende) Kamerbrief.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie



Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

min def. n

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. 1f 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



Doc916

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: woensdag 9 september 2020 14:46
Aan:
Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen

Dag

Ja, we hebben ook de gemeente ( en ook wethouder Klein) op de hoogte gesteld van de
brief. Inmiddels is de brief ook formeel naar de Tweede Kamer (met afschrift aan Eerste Kamer)
verzonden.

Groet,

From: ggdgelderlandzuid.nl>
Sent: woensdag 9 september 2020 14:19
To: BS/AL/HDB;
Subject: RE: Kamerbrief Herwijnen

Beste
Ik heb je mail met bijlagen ontvangen.
Hebben jullie gemeente West Betuwe ook geïnformeerd?
Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen
T 08$ 144 71 44

GId e riand -Zuid www.gcidgelderlandzuid .nI

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nI!

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 9 september 2020 11:50
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>; ggdgelderlandzuid.nl>
Onderwerp: Kamerbrief Herwijnen

Beste en

Bij deze stuur ik jullie ter kennisneming de Kamerbrief SMART-L te Herwijnen (mcl. bijlagen) toe welke
later vandaag naar de Tweede Kamer zal worden verstuurd inzake het militair radarstation te Herwijnen.



Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van de (ongetekende) Kamerbrief.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

min def. n l

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. 1f 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



Doc 91$

BS/AL/DCO

Van: ggdgelderlandzuid.nl>
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 1 5:27
Aan:
CC: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Informatieavonden Rijksinpassingsplan Radarstation Herwijnen

Beste

en ik zullen volgende week ieder één avond komen. op donderdag (vanaf half 7) en ik op woensdag
(vanaf half 6). Dit mede gezien de tijdsinvestering (de bijeenkomsten duren erg lang).

Tot volgende week woensdag.

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

T088 1447144
Gelderland -Zuid www.ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl!

Van:
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 11:28
Aan:
Onderwerp: RE: Informatieavonden Rijksinpassingsplan Radarstation Herwijnen

Beste

Dankjewel voor je bevestiging. De avonden duren van 19.00 tot 22.00 en zijn Corona proof ingericht.
We werken met tijdsloten van een uur en placeren mensen aan tafels.

Op woensdag 16 verzamelen we tussen 17 en 17.30. Wij zorgen dat er voor een ieder wat te eten is.
Aansluitend zullen we een briefing verzorgen.

Een deel van de algemene înfo en een voorzet op de briefing wordt maandag 14 of dinsdag 15 al via de mail gestuurd.
Ik hoop dat dit voldoende informatie voor nu is.



Wij hebben elkaar nog steeds niet ontmoet, vind je het prettig om voor de 16de nog een keer live kennis te maken?
In dat geval kom ik graag een kop koffie drinken.

Vriendelijke groet,

Van: ggdgelderlandzuid.nl>
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 13:29
Aan: rijksoverheid.nl>
CC:’ mindef.nI’ < mindef.nl>; ggdgelderlandzuid.nI>;

WestBetuwe.nI
Onderwerp: RE: Informatieavonden Rijksinpassingsplan Radarstation Herwijnen

Beste

en ik kunnen aanwezig zijn bij de inloopavonden op 16 en 17 september.

Is het tijdstip al bekend? En stuur jij ruim van te voren informatie over de opzet! het programma?

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

Ø
GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

T 088 144 71 44
GId ria n dZu id www.ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op nI!

Van: riiksoverheid.nI>
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 11:15
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>
CC:’ mindef.nl’ < mindef.nl>
Onderwerp: Informatieavonden Rijksinpassingsplan Radarstation Herwijnen

Geachte

Vorige week donderdag heeft er ambtelijk een kennismaking en informatie uitwisseling plaats gevonden tussen GGD,
RIVM, gemeente West Betuwe, Defensie en RVB.
Uw collega, mevrouw Aarts, was hierbij aanwezig.
Gisteren heeft deze bijeenkomst bestuurlijk opvolging gekregen tussen de gemeente West Betuwe en de
staatssecretaris van Defensie.

2



Tijdens het ambtelijk overleg van 21 augustus is ook aan bod geweest dat er op 16 en 17 september 2 (corona proof)
inloopavonden zijn.
Wij konden op dat moment nog niet aangeven hoe deze avonden er precies uit gingen zien en of de aanwezigheid van
de GGD hierbij gewenst was.

Inmiddels is dit duidelijk.
Ik wil de GGD, mede namens het ministerie van Defensie, graag uitnodigen om op deze inloopavond aanwezig te zijn om
eventuele vragen van belanghebbenden op het gebied van gezondheid vanuit een onafhankelijk perspectief te kunnen
beantwoorden. De behoefte van uw aanwezigheid wordt ook onderschreven vanuit de gemeente West Betuwe.

Wij zouden het op prijs stellen als er namens de GGD 2 medewerkers aanwezig kunnen zijn die eventuele vragen
kunnen beantwoorden.
Graag verneem ik van u of dat mogelijk is, en zo ja wie dit dan betreft, zodat we u of uw collega’s tijdig kunnen
informeren over de opzet van de avond.

Voor de volledigheid wil ik nog melden dat aan TNO een zelfde verzoek is uitgegaan.
Het RIVM overweegt om als toehoorder aanwezig te zijn.

In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager RVB

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. 1f 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 Iiability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Ik stel voor om een brief te schrijven (naar Defensie) waarin we een erratum aanbieden voor deze overduidelijke
ti kfo ut.

Mee eens? Of hebben jullie andere voorkeuren???

Grt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl

InADvatlon
s— for lifD

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 924

IlbiO 1eati0I

Defensie & Veiligheid
Oude Waaisdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Retouradres: Postbus 96864, 2509 JG Den Haag
Postbus 96864

Ministerie van Defensie 2509 JG Den Haag

Hoofddirectie Beleid www.tno.nI

T.a.v.
T +31888661000

Kamer A-21
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

Datum
15 september 2020

Onze referentie
DHW-2020-ED-1 00334465

Onderwerp

Rectificatie TNO 2020 RI 1278 Contactpersoon

E-mail
tno.nI

Geachte mevrouw Doorkiesnummer

Een attente lezer heeft mij op een vervelende tikfout gewezen in ons laatst Projectnummer
uitgebrachte rapport TNO 2020 R11278 met de titel “Evaluatie van 060.42151

gezondheidsaspecten door blootstelling voorgenomen SMART-L radar te
Bijlage(n)

Herwijnen: aanvulling op rapportage TNO 2020 R10094”. 1

Het betreft een tekstuele fout in de titel van figuur 4.3 op pagina 22/34, waar staat Kopie aan

geschreven “Uit de figuur is het lastig af te lezen dat de samengestelde
blootstelling tussen 70,0% en 27,6% van de ICNIRP2O2O richtlijn bedraagt. Er zit
in dit geval een factor 1,4 tussen de hoogste en laagste waarden.”

Op opdrachten aan TNO zijn de Algemene
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO,

Het vermelde percentage van 10,0% had echter 20,0% moeten zijn. Daarmee zoalagedeponeerdbijdeGrifflevande

dient deze zin te moeten worden vervangen door de volgende zin: Rechtbank Den Haag en de Kamer van
Koophandel Den Haag van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens
vinden op www.tno.nl.Uit de figuur is het lastig af te lezen dat de samengestelde blootstelling Opverzoekzendenwijudezetoe.

tussen 20,0% en 27,6% van de ICNIRP2O2O richtlijn bedraagt. Er zit in dit
Handelaregisternummer 27376655

geval een factor 1,4 tussen de hoogste en laagste waarden.

De figuur zelf is correct.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Eerste auteur TNO 2020 R1 1278



doc 926

BS/AL/DCO

Van: MA, SS/AL/HDB
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 22:04
Aan: BS/AL/HDB; BS/AL/DCO
CC: MA, BS/AL/HDB; Spermon, A, BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: FW: Herwijnen en Gilze-Rijen

Woensdag even contact hierover
- Geef jij de juiste versie TE slides aan DCO voor plaatsing op website... let op speakrs notes eruit svp.. ik
heb net even gekeken ze staan er nog niet op? Laat DCO plaatsing confirmen en geef dat svp door aan
mij...
- terugkoppelen aan STAS doen we na het gesprek dat donderdag met hen heeft. Kun jij
vragen daar een paar regels van op papier te zetten
- Ik stuur TE verslag dat je vandaag stuurde door nadat îk het heb bekeken (vanavond nog)
- Korte verslaglegging infoavonden... doe je dat zelf of leg je het bij RVB...?

From: , BSc, BS/AL/BSG
Sent: dinsdag 15 september 2020 17:55
To: MA,BS/AL/HDB

Cc:I , BS/AL/BSG/Mobpool; BS/AL/HDB/Stafbureau
Subject: RE: Terugkoppelingen Herwijnen en Gilze-Rijen

Ha

Stas vraagt weer naar stavaza n.a.v. het eerdere overleg. Is daar al meet over bekend?

Groeten,

Van: BSc, BS/AL/BSG
Verzonden: maandag 14 september 2020 10:50
Aan: MA, B5/AL/HDB mindef.nl>
CC , BS/AL/BSG/Mobpool @mïndef.nl>; BS/AL/HDB/Stafbureau

rnindef.nl>
Onderwerp: Terugkoppelingen Herwijnen en Gilze-Rijen

Ha

Stas zou graag een terugkoppeling ontvangen van de TB Herwijnen. Is daar een verslagje van?

Daarnaast hebben we afgesproken dat sheet 9 (?) met de afbeelding van de verschillende soorten stralingen op de
website geplaatst zou worden. Is dat al gebeurd of wanneer gebeurt dat?

Deze week zijn ook de informatieavonden in zowel Herwijnen als Gilze-Rijen. Worden daar ook een verslagjes van
gemaakt zodat de stas een terugkoppeling kan krijgen?



En tot slot: hoe staat het met n.a.v. het overleg dat we twee weken geleden gehad hebben?

Alvast bedankt voor jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

2



Doc 929

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 08:38
Aan: BS/AL/HDB;
CC: ( rjksoverheid.nI; DMO/PROJN/DIP PROJN
Onderwerp: RE: typfouije in nieuwe rapport :-(

Hi

Inderdaad. Ik zal een brief met erratumblad opnemen en als we die vandaag op de website geplaatst kunnen krijgen,
zijn we (hopelijk) de ir en drs voor.

6 rt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

___________________________

IAhinèiâHon mindefnl__Jr— • Ii life —

Sent: dinsdag 15
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the september 2020 07:55
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
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. Cc: t

rijksoverheid.nl; mindef.nl
Subject: Re: typfoutje in nieuwe rapport :-(

Hi

Dat is balen. Ik heb er zelf ook overheen gelezen bij de checks.

Ik denk dat dat een goed voorstel is. Het volledige rapport opnieuw uitbrengen lijkt mij ook nogal overdreven. Het
erratum zullen we dan ook bij het gepubliceerde rapport op de website delen.

Groet,

Van:” tno.nl>
Datum: maandag 14 september 2020 om 17:20:31
Aan:” tno.nl>,” BS/AL/HDB” < mindef.nl>
Cc: “ t tno.nl>, “ rijksoverheid.nl>,
DMO/PROJN/DIP PROJN” < mindef.nl>
Onderwerp: typfoutje in nieuwe rapport :-(

Ha en



belde mij net op. Ik baai er enorm van, maar er staat inderdaad een overduidelijke tikfout in ons nieuwe
rapport ®; ondanks weer alle lees- en narekenacties.

4.1.3 ICN1RP2O2O toets op de erfgrrs (300 n)

li figuur 4.3 v.ordt de samengestelde bloolstelling gegeven voor het geval dal de
antenne ‘ian $MART-L ronddraaft.

Percentage lCNl RP2020; per bron en samengesteld

Satd broWin6

SGWIAN

4GWLAN

îeifon

teiefI3Ç*

______________

G,vxt5çe r
M)eek? t flfl4? Oflhfp

QMI r:,d4

‘CNIRP

0 W 0 30 Q 50 ,0 10 80 90 100

Oetrith t ‘ee-r?. rnK

Figutr 4 3 Sa engesJede hlon1stelini iae de SMRT-L in iterende rnutfus iricftisief de eigen
F-svsternen op rio1 E’e baLçen geven de ruintmale çbIauw} en mEiximals (gJoeni te
verwachten elektrische 4ster1e weer Beide waatden worden verjlekeii met de
RNlRP2O20 richtlijn. bier dan OOG, tetekent dat aati de richtlijn voldaan wordt

Uit de figuur is het lastig af te lezen dat de samengestelde blootstelling tussen
f0,0% 27,6% van de ICNIRP2O2O richtlijn bedraagt. Er zit in dït gevat een
factor 1,4 tussen de hoogste en laagste’.aarden. Ceze situatie in figuur 4.3 voldoet
aan de referentie.aarc{en gesteld in de ICNIRP2O2O richtlijn.

Uit de figuur is overduidelijk te zien dat 10,0% echt wel 20,0% had moeten zijn. En 27,6 delen door 20 levert 1,4 op. Dus
het is overduidelijk een tikfout.

Om nu hiervoor een heel rapport terug te trekken en een nieuwe uitbrengen vind ik wat overdreven.

Ik stel voor om een brief te schrijven (naar Defensie) waarin we een erratum aanbieden voor deze overduidelijke
tikfout.

Mee eens? Of hebben jullie andere voorkeuren???

G rt
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T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl

Dit bericht kan
— foIIfe informatie bevatten die

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the niet voor u is bestemd.

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the Indien u niet de

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the geadresseerde bent of

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the dit bericht abusievelijk
aan u is toegezondenelectronic transm ission of messages.
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. 1f 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 934

• BSJAL/DCO

Van:

____

‘ BS/AL/HDB
Verzonden: woensdag 16 september 2020 14:47
Aan:
CC: DMO/PRO]N/PROJN DIP; DMO/PROJN/DIP PROJN
Onderwerp: RE: Aanvullende analyses/vraagstukken

H‘

Dank, heel fijn. Dat helpt mij zeker. Ik heb de volgende passages uit een door een collega opgestelde
samenvatting van belangrijke uitspraken in de TB en RTG gehaald. Daarin ook meegenomen hoe de
opmerking tot stand kwam, dan heb je er een volledig beeld bij waarom ze benoemd werden. De eerste
tekstvanwas onderdeel van zijn openingsspeech.

1. (11:16)

SUGGESTIE / VRAGEN
• “In Herwijnen komt ALS minimaal 4x zoveel voor de laatste 20 jaar.”

• “De alternatieve locatie bij Meerkerk is beter geschikt, verder weg van het dorp, geen KNMI-radar, geen

schee psra da ts.”

• “Waarom luistert Defensie naar het bezwaar van drassigheid van de grond in Meerkerk en niet naar het unanieme

democratisch ‘nee’ van de gemeente West-Betuwe?”

2. Salima Belhaj — D66 (11:34)

VRAAG
“Wat zouden jullie nou het liefst willen? Los van wat er gebeurd is. Wel een radar? Nieuwe gesprekken? Hoe ziet dat eruit
in de relatie tot Defensie?”

3. (11:35)

SUGGESTIE
“Dat die radar komt op een plek die veilig is voor iedereen. We zeggen niet: zet hem in een ander dorp want dan hebben
wij er geen last van. De plek bij Meerkerk: verder van het dorp, geen andere radars, stralingsniveau is veel lager. Dat is
waar we naartoe willen.”

4. Sadet Karabulut — SP (11:53)

VRAAG
“Vraag over de optie van eventuele verplaatsing of verder weg halen, is daar op enig moment met Defensie over
gesproken? Ik kan me voorstellen, omdat het een nu wel verziekt proces is, dat u met elkaar over alternatieven hebt
gesproken. Is dat gebeurd?”

5. t 11:55)

SUGGESTIE
“Wij vonden het eigenlijk al heel gek om mee te denken over alternatieve locaties als bewoners van Herwijnen. Wij
hebben onlangs bedacht: de voormalige plaats waar de kerncentrale stond, Dodenwaard dat is een milieu-categorie-6
gebied, geen bewoning in de buurt, ligt nagenoeg net zo laag als Herwijnen. Misschien wel een goede plek, maar die is
nooit genoemd. Defensie krijgt de opdracht om goede alternatieve locaties te verzinnen, maar zij zeggen: die zijn er
eigenlijk niet.



Groet,

From: ij!soverh:iri>
Sent: woensdag 16 september 2020 12:56
To: ljksoverheid.nl>; BS/AL/HDB< min:J.ni>;
DMO/PRO]N/PROJN DIP < Cminf.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN nndfnl>
Subject: RE: Aanvullende analyses/vraagstukken

Beste collega’s,

Goed dat Ik onderstaande mails even zie. Ik wil graag een opmerking plaatsen bij de gedachten om de locaties
“Meerkerk” en “Dodewaard” door TNO te laten doorrekenen.

“Meerkerk” betreft de locatie die als één van de alternatieve opties uit het locatleonderzoek van afgelopen jaar naar
voren is gekomen. De conclusie uit het onderzoek dat (ook) dit geen significant betere locatie was dan Herwijnen,
werd aan de Ronde Tafel achteloos weggewuifd omdat er bij Meerkerk niet al een andere radar in de buurt staat en
dus zou het geheel onverantwoord zijn om de conclusie te trekken dat dit geen alternatief is, Over tunnelvisies
gesproken.
Het locatieonderzoek was erop gericht een alternatieve plek te vinden die operationeel (minimaal) vergelijkbare
resultaten CiS Hervijnen zou kunnen opleveren. De eventuele nabijheid van andere radarsystemen (of andere
straiingsbronnen) is niet in de overwegingen meegenomen (want operationeel totaal niet relevant). Wél is gekeken
naar de nabijheid van kwetsbare bestemmingen als woningen.
Ik zie niet in wat er opnieuw aan “Meerkerk” onderzocht zou kunnen worden binnen het onderzoek zoals we dat
hebben uitgevoerd. Omdat iemand een dergelijke opmerking maakt, het onderzoek (deels) overnieuw gaan doen, is
dan ook onzinnig. Wél kan ik me voorstellen dat we met de precieze uitgesproken teksten bij de hand, de opmerking
nog eens bestuderen en daar dan op reageren want zoals ik het heb ervaren, had in plaats van “Meerkerk” net zo
goed gesproken kunnen worden over “Nieuwpooft” of”Goudriaan”,

“Dodewaard” moeten we al helemaal negeren. De opmerking dat als er al een radar zou moeten komen dat die dan
beter op de locatie van de vm kerncentrale in Dodewaard zou kunnen komen “omdat daar in de verre omtrek geen
mens woont”, is holle retoriek en niets anders dan een poging om verdere twijfels en verdeeldheid te zaaien. Aan
TNO vragen om de operationele kwaliteiten van die locatie te laten doorrekenen is net zo goed zinloos. Om een aantal
redenen.
Ten eerste ligt Dodewaard zo’n 40 km buiten het zoekgebled dat we vorig hebben vastgesteld. Serieus naar deze
omgeving gaan kijken zou betekenen dat we het fundament onder ons eigen onderzoek weghalen. Waarom dan niet
ook gaan kijken naar Zeeuws Vlaanderen, of de
Ten tweede staat er nog altijd een groot en massief hoog gebouw op de locatie van de vm centrale. Een radar
bouwen pal naast zo’n gebouw betekent dat je de helft van Nederland niet meer zal kunnen zien want je kunt niet
dôôr een gebouw heen kijken. De radar âp dat gebouw plaatsen lijkt me ook weinig zinvol en levert onmogelijke
constructies op. De locatie is dus op voorhand als totaal ongeschikt te kwalificeren.
Ten derde is de opmerking dat er in de verre omtrek niemand woont volslagen waanzin. (het is tekenend dat niemand
op dat moment zo’n opmerking pareeft). Pak er een kaartje of een luchtfoto bij en je ziet (afhankelijk van waar je het
meetiatje exact neerlegt) dat er op maximaal 250 meter al meerdere woningen/boerderijen zijn gelegen en dat de
eerste woonstraat op ce 750 meter afstand ligt. De dichtstbijzijnde kern ligt aan de overkant van de Waal op ce 1,5
km.
Op basis van deze overwegingen lijkt het me waanzin om TNO weer aan het werk te zetten,

Groet,

Van: tj,sovetheid.nl>

Verzonden: woensdag 16 september 2020 11:04
Aan: mindef.nI’ < mmc f.ni>; P.Morrentmindef.nl; mindef.nl
CC: ijsoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Aanvullende analyses/vraagstukken

Allen

Art. 11
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Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne Herculeslaan 1—3584A8 1 Utrecht
Gebouw K8 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 350988 IVPC55A 1 Utrecht

@mindef.nI
1 w:. :.dJensie.nI/dmo

Van: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 15september2020 15:50
Aan: DMO/PRO]N/DIP PROJN < mincJ.nl>
CC: DMO/PROJN/PRO]N DIP )mindef.nl>

Onderwerp: Aanvullende analyses/vraagstukken

Hi

Onderstaande lijst zijn aanvullende onderzoeken/uitvragen die uitgevoerd dienen te worden tbv de
SMART-L te Herwijnen om uitvoering te geven aan een aantal openstaande vragen. Kan jij de opdracht
hiervoor verstrekken aan de geschikte instanties? TNO heeft aangegeven op punt 2 mogelijk niet de
benodigde expertise te kunnen aanbieden en dat TUV mogelijk een alternatief is. Mogelijk heeft TNO nog
een andere suggestie.

Het betreft:
- Doorrekeningen Meerkerk ÷ Dodewaard naar geschiktheid locatie voor de SMART-L (zoals in

alternatieve locaties onderzoek)
o Aanleiding aangedragen vanuit RTG Herwijnen.

Discussie was naar mijn idee dat de gronden hier nog niet in eigendom waren. Is het de bedoeling
dat dit criterium hier niet bij betrokken wordt en puur naar de locatie irt tot zijn omgeving gekeken
wordt?De e: «-. ;es ti - •‘o:

• •::

‘ - •L

- • -- :....
•,

S• .De

E c

Analyse effect van radarstraling op medische devices (buiten scope elementen ICNIRP)
o Aanleiding: constatering in Fraunhofer onderzoek dat een aantal zaken buiten scope van de

ICNIRP vallen + suggestie in RTG Herwijnen
Het bepalen van het effect EM-straling kan middels een theoretische benadering op basis van
huidige literatuur. Deze vraag kunnen we bij het CEAG uitzetten.
We kunnen ook in samen’.’erking met GGD een bevolkingsonderzoek doen. Alleen dan is de
populatie, analoog aan ALS discussie, te klein om hier statistisch iets van te zeggen. Hoeveel
mensen hebben een pacemaker én wonen in de buurt van een radar?
Is het akkoord dat we alleen een theoretische beschrijving maken van de mogelijke effecten?

•e: •C3-:L •‘:‘T
: - ee: t

- :: • ‘;r’e er --‘ e
:aFa e :- •- e

- c:-:.;:j .c.
-e-- -e!ir:;e.
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Doc 946

BS/AL/DCO

Van: DMO/PROJN/DIP PROJN
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 1 5:29
Aan: BS/AL/HDB; rijksoverheid.nl;

AL/HDB/PROJ DGB
CC: , DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: FW: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
Bijlagen: planGroen.png

Beste en

Hierbij de gegevens die telefonisch zijn verstrekt over de specifieke windmolens die daadwerkelijk hinder
opleveren aan het radarbeeld (zie ook plaatje).
Let wel: voorlopig en we wachten de formele rapportage van TNO af.

NIVG

Van:
Verzonden: maandag 21 september 2020 17:08
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

Dit zijn de bouwnummer die Elmer heeft doorgegeven. Zie bijlage.

HVZ1 .8
HVZ1.9
HVZ1.10
HTZ1.3
HTZ1.4
HIZ1. 5
HVN.7
HVN.8
HVN.9

Dit is gebaseerd op de worst-case afmetingen van ons monster.
Groeten,

Van: ventolines.nl>
Verzonden: maandag 21 september 2020 09:48
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>
CC: BS/AL/HDB < mindef.nl>; AL/HDB/PROJ DGB



mindef.nl>; riiksoverheid.nl; DMO/PRO]N/PROJN DIP
@mindef.nl>; ventolines.nl>;

@ventolines.nl>; @ventolines.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goede morgen

Aanstaande donderdag hebben we om 14.00 de afspraak gepland tussen Windkoepel Groen en het ministerie van
Defensie over de radarverstoring van Windplan Groen via Microsoft Teams.

Vanuit Windplan Groen zullen naast diegenen die de vorige keer aanwezig waren , en
ondergetekende), tevens (projectmanager RIP en vergunningen) en naar verwachting ook

(initiatiefnemer van één van de windparken in windplan Groen) deelnemen.

Van TNO hebben wij telefonisch voorlopige resultaten ontvangen van de radarstudie, met de nadrukkelijke opmerking
van dat het voorlopig is en er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Wij gaan er vanuit dat jullie
als opdrachtgever deze resultaten ook hebben ontvangen, omdat dit een belangrijke input zal zijn voor ons gesprek.
Ondanks dat de resultaten voorlopig zijn houden we er intern wel al rekening mee bij de bepaling van de voorlopige
bouwvolgorde van Windplan Groen.

We stellen de volgende agenda voor;

Agenda
1. Voorstelronde
2. Notulen vorige overleg
3. Korte recapitulatie afspraken op 17juni met
4. Update Windpark Groen

a. RaadvanState
b. Aanbestedingen
c. Bouwvolgorde

5. Update Ministerie van Defensie ontwikkeling radar Herwijnen
6. Voorlopige resultaten TNO
7. Pad naar VGGB voor geheel Windplan Groen
8. Rondvraag / sluiting

Wij vernemen het graag als jullie aanvullingen of wijzigingen hebben op de agenda.

Tot donderdag,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:00
Aan: ventolines.nl>
CC: mindef.nl; mindef.nl; riiksoverheid.nl; @mindef.nl
Onderwerp: RE; Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemiddag

2



Net met en afgestemd; we gaan voor donderdagmiddag 24 september van 14.00 —

16.00 uur. en mijn aflosser

_______

zijn dan helaas verhinderd, maar we houden elkaar
op de hoogte.

Tot dan,

MVG

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht
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 risicos verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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. 1f you are not the addressee or 1f 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 t and for
damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
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doc 950

BS/AL/DCO

Van:

________

rjksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 24 september 2020 14:04
Aan: BS/AL/HDB
CC:
Onderwerp: Input fiches

Wat betreft de doorlooptijden van de alternatieve locaties het volgende.

MINIMALE verwachte doorlooptijd 24-36 maanden.

Dit is opgebouwd uit 6 maanden opstellen plan en benodigde onderzoeken voor specifieke locatie,
6 maanden RCR procedure, het politiek bestuurlijke voortraject wordt dan in de 6mnd voorafgaand daaraan uitgevoerd.

12 maanden beroepstermijn bij de RvS

12 maanden extra in geval van onteigening. Die kan pas aansluitend aan het vastgestelde plan

Hierbij is rekening gehouden met het zoveel mogelijk parallel laten lopen van zaken.
Maar hierbij is geen rekening gehouden met vertraging in bestuurlijke agendering en tijdrekken van betrokkenen.

Ergo dit is het meest optimistische scenario.

Wat betreft de locaties “Meerkerk” en “Dodewaard”

“Meerkerk” is 1 van de mogelijke altnernatieven uit het locatleonderzoek.
Deze locatie is vergelijkbaar met Herwijnen, niet significant beter.
De motivering voor Herwijnen (tijdspad) ken je.

Wat betreft Dodewaard. Deze locatie valt buiten het zoekgebied op basis van de operationele eïsen van CLSK
Als je de locatie ook inhoudelijk beschouwd is deze zeker niet beter dan Herwijnen.
Maar hier is geen uitputtende analyse gemaakt omdat hij al afvalt op basis van bovenstaande constatering.

Groet,

Dit hericht kar informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet cie ciaadresseercto bent of dit bemishi abuLievetIjli aan u is toegezonden, wordt u
‘eoa1it dat aan de af:ender te mekten en hec beric.ht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aanepraketjkherd voor sahade. van welke aard ook die verband
houdt met rizicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berionten
This messave may contain intormation that is not intended for you. 1f you are not the addiêCS&& ût ii this massage was serit to you hv mistate you are requested
to intorrn the ender and detote the massage. The State accepta no iabdiw tot damage of any kind resultinq trom the rlsks nheiers in the electronic transrnisniorr
rit rnessactes.



Doc 958

BS/AL/DCO

Van: DMO/PROJN/DIP PROJN
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 13:40
Aan:
CC: AL/HDB/PROJ

DGB; BS/AL/HDB;
rjksoverheid.nl; DMO/PROJN/PROJN DIP

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

Dank voor je mail. Het volgende: ik ga per 1 oktober met ontslag bij Defensie na mijn tijdelijke
aanstelling van drie jaar.
Mijn functie is overgenomen door (CC); hij is op de hoogte.

Hartelijk dank voor de samenwerking en veel succes met de realisatie van Windplan Groenl

Hartelijke groeten,

Van:
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 11:56
Aan: DMO/PRO]N/DIP PROJN ; BS/AL/HDB; mindefnl.onmicrosoft.com;

rijksoverheid.nl
CC: AL/HDB/PROJDGB;

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste en

Zoals vorige week afgesproken hebben wij een verslag gemaakt van het overleg van vorige week donderdag.

Wij vernemen graag of we alles goed begrepen en opgeschreven hebben of dat jullie wijzigingen voorstellen in het
verslag. Mocht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleiding van het overleg met de staatssecretaris dan zijn we daar
natuurlijk ook erg in geïnteresseerd.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

Lentotines

WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands

E: ventolines.nl



W: www.ventolines.nl

Oorspronkelijke afspraak
Van:
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:51
Aan: mindef.nl; mindef.nI;

mindef.nI; mindefnLonmicrosoft.com; riiksoverheid.nl;

CC:
Onderwerp: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
Tijd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; Mistral

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

Meer informatie over Teams Opties voor vergadering
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BS/AL/DCO

Van: DMO/PRO]N/DIP PROJN
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 15:14
Aan:
CC: BS/AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB;

rjksoverheid.nl, DMO/PROJN/PROJN DIP;

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemiddag

Wij hebben geen aanvullingen op de agenda.
En ja, wij zijn op de hoogte van de voorlopige resultaten.
Tot donderdagmiddag.

Met vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: maandag 21 september 2020 09:48
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN
CC: BS/AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB; rijksoverheid.nl;

DMO/PROJN/PROJNDIP;
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemorgen

Aanstaande donderdag hebben we om 14.00 de afspraak gepland tussen Windkoepel Groen en het ministerie van
Defensie over de radarverstoring van Windpian Groen via Microsoft Teams.

Vanuit Windpian Groen zullen naast diegenen die de vorige keer aanwezig waren f en
ondergetekende), tevens tprojectmanager RIP en vergunningen) en naar verwachting ook

(initiatiefnemer van één van de windparken in windplan Groen) deelnemen.

Van TNO hebben wij telefonisch voorlopige resultaten ontvangen van de radarstudie, met de nadrukkelijke opmerking
van dat het voorlopig is en er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Wij gaan er vanuit dat jullie
als opdrachtgever deze resultaten ook hebben ontvangen, omdat Uit een belangrijke input zal zijn voor ons gesprek.
Ondanks dat de resultaten voorlopig zijn houden we er intern wel al rekening mee bij de bepaling van de voorlopige
bouwvolgorde van Windplan Groen.

We stellen de volgende agenda voor:

Agenda
1. Voorstelronde
2. Notulen vorige overleg
3. Korte recapitulatie afspraken op 17juni met
4. Update Windpark Groen

a. Raad van State
b. Aanbestedingen
c. Bouwvolgorde



5. Update Ministerie van Defensie ontwikkeling radar Herwijnen
6. Voorlopige resultaten TNO
7. Pad naar VGGB voor geheel Windplan Groen
8. Rondvraag! sluiting

Wij vernemen het graag als jullie aanvullingen of wijzigingen hebben op de agenda.

Tot donderdag,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:00
Aan: ventolines.nl>
CC: mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Goedemiddag

Net met en afgestemd; we gaan voor donderdagmiddag 24 september van 14.00 —

16.00 uur. en mijn aflosser zijn dan helaas verhinderd, maar we houden elkaar
op de hoogte.

Tot dan,

MVG

2



Doc 960

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 12:59
Aan: AL/HDB/PROJ DGB;
Onderwerp: RE: Straling en kanker: vragen van inwoners uit Huisduinen

Allen,

Schikt 13 of 21 oktober voor een digitaal overleg om 13:00 in jullie agenda’s?

Hoor graag.

Groet,

From:
Sent: donderdag 24 september 2020 14:26
To: BS/AL/HDB
Subject: RE: Straling en kanker: vragen van inwoners uit Huisduinen

Dat lijkt me een prima idee

Van: mindef.nI < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 24 september 2020 10:41
Aan: ggdhn.nl>

CC: ggdgelderlandzuid.nl; mindef.nl
Onderwerp: Straling en kanker: vragen van inwoners uit Huisduinen

Goedemiddag mevrouw

Via het loket Informatie Rijksoverheid heb ik een bericht van uw zijde ontvangen waarover u verzoekt in
contact te komen over het onderwerp straling (van de radar) en kanker. In het kader van het project
militair radarstation SMART-L te Herwijnen worden er in het district van de GGD Gelderland Zuid veel
vergelijkbare vragen gesteld.

Het bericht van uw zijde betrof:
“Vraag:
Ik heb net een vraag van inwoners uit Huisduinen (den Helder) beantwoord over het mogelijk verhoogd voorkomen van kanker in de
buurt. Daar heb ik de angel wel uit weten te halen, maar men maakt zich zorgen over de straling van de radar en wat dat doet met
de mens. Ik heb geantwoord dat die niet hoger dan de ICNIRP norm zal zijn maar dat de marine dat beter zelf kan uitleggen. Niets te
verbergen naar omwonenden tenslotte.
Graag even contact, , adviseur milieu en gezondheid GGD Hollands Noorden”

Naar aanleiding van uw bericht en het contact dat Defensie reeds heeft m.b.t. het onderwerp straling en
gezondheidseffecten, is mijn voorstel om digitaal samen te komen met u, de GGD Gelderland Zuid en
Defensie om verder te spreken over dit onderwerp. Mijn voorstel is om dit via MSteams te organiseren. In
dat geval zal ook mijn collega, (omgevingsmanager Defensie), aansluiten.

Indien u zich kunt vinden in dit voorstel dan hoor ik dat graag en zal ik een gesprek

Met vriendelijke groet,



Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag 1 The Netherlands

M

___

E mindef.nl

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. 1f 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.

DISCLAIMER GGD HOLLANDS NOORDEN:

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet
de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen en de afzender te informeren. GGD Hollands Noorden is
niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e—mail bericht, of een te
late ontvangst daarvan. GGD Hollands Noorden maakt gebruik van ZIVVER om veilig e—mails te versturen en bestanden
uit te wisselen. Lees meer over ZIVVER
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BS/AL/DCO

Van: DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:26
Aan: BS/AL/DG B/DMV/AFD VASIG; DMO/PROJ N/DI P PRO] N;

rijksoverheid.nl
CC:
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hoi

Inhoudelijk heb ik geen opmerkingen.

Vraag die ik mij wel stel is of een VVGB onder voorwaarden afgegeven kan worden. Naar mijn idee kan
dat niet. Of je heb bezwaar en Defensie geeft geen VVGB af, of je hebt geen bezwaar en verleent de
VVGB. Iets er tussenin is er naar mijn idee niet.

Mogelijk dat hier meer weet van heeft.

(en nu weer verder met de vragen van de VC ©)

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

Wij zijn DM0
_,__ t_.

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN
M+
E mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Van:
Verzonden: woensdag 30 september 2020 10:02
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN;
CC:
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Nu met bijlage ©

From:

Sent: woensdag 30 september 2020 10:01

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

rijksoverheid.nl; DMO/PROJN/PROJN DIP



To: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; riiksoverheid.nl;
Drs., DMO/PROJN/PRO]N DIP < mindef.nl>
Cc: mindef.nl>
Subject: RE: Afspraak Defensie! Windkoepel Groen Radar

Dank voor je opmerkingen. Bijgevoegd heb ik ook mijn opmerkingen. kan jij de jouwe evt nog
aanvullen, zodat ze naar kunnen?

lees vooral mee met deze notulen. Mbt planning afgifte conditioneel VVGB.

Groet,

From: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>
Sent: dinsdag 29 september 2020 15:11
To: rijksoverheid.nl; BS/AL/HDB < mindef.nI>
Cc: DMO,’PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Subject: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste en

Hierbij verslag met mijn opmerkingen; pakken jullie vervolg richting op?

MVG

Van: ventolines.nl>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 11:56
Aan: DMO/PRO]N/DIP PRO]N < mindef.nl>; BS/AL/HDB

mindef.nl>; mindefnl.onmicrosoft.com; riiksoverheid.nl
CC: @kpnmail.nl>; @ventolines.nl>;

@ventolines.nl>; AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>;
ventolines.nl>; planet.nl>

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste en

Zoals vorige week afgesproken hebben wij een verslag gemaakt van het overleg van vorige week donderdag.

Wij vernemen graag of we alles goed begrepen en opgeschreven hebben of dat jullie wijzigingen voorstellen in het
verslag. Mocht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleiding van het overleg met de staatssecretaris dan zijn we daar
natuurlijk ook erg in geïnteresseerd.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

2



L’entotines

WTC Almere 25th floor, P.i. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands

ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

Oorspronkelijke afspraak
Van:
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:51
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; mindefnl.onmicrosoft.com; riiksoverheid.nl;

CC:
Onderwerp: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
Tijd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; Mistral

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

Meer informatie over Teams Opties voor vergadering
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doc 972

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 10:58
Aan: BS/AL/DJZ/Cluster CR
Onderwerp: RE: Consistentie check

Hi

Dank voor jullie input nog, de bief is gisteravond meegegaan, dan weten jullie dat!

From: BS/AL/DJZ/Cluster CR
Sent: donderdag 1 oktober 2020 12:34
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Subject: RE: Consistentie check

Ik heb gisteravond nadat ik afhaakte bij de vergadering direct gekeken en een voorzet voor “consistentie”
gedaan in de brief inzake , die ligt nu ter beoordeling bij

Groet,

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:29
Aan BS/AL/DJZ @mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cluster CR

(mindef.nI>
CC: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Onderwerp: RE: Co nsistentie check

en

Hebben jullie al naar de brieven kunnen kijken? vraagt ernaar dat ze het snel willen hebben. Ik
heb de TNO stukken nog (steeds) niet, maar daar ben ik aan het duwen.

Groet,

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Sent: woensdag 30 september 2020 19:39
To: BS/AL/DJZ @mindef , BS/AL/DJZ/Cluster CR @mindef.nl>
Cc: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Subject: Consistentie check

Hi en

Bij deze stuur ik jullie even de beide brieven gezamenlijk op om te controleren op consistentie en gelijk
verhaal zoals besproken met de STAS vanavond.

Laten we deze mailtrein daar even voor gebruiken en daar het gesprek in voeren.



Ten minste de punten ter controle zijn:
- TNO onderzoeken 2015 en 2018 tekst: de documenten heb ik reeds uitgevraagd
- Link met 1 in (Overigens denk ik dat we met de zin ‘afspraken’ bij

voldoende vaag blijven over concept afspraken. We zeggen geen definitieve afspraken. Maar
mogelijk kunnen we nog een synoniem verzinnen. Mogelijk toch benadrukken dan dat er geen
‘definitieve schriftelijke afspraken’ zijn gemaakt?

- Algemene consistentie check

De wens is om dit morgen af te ronden.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleldsmedewèrker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 2511 CB 1 Den Haag j Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

mindef.nl
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doc 977

BS/AL/DCO

maandag 5 oktober 2020 20:50
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

@flevoland.nl
Fwd: laatste versie FvD vragen over radar dossier - graag uiterlijk morgen een reactie

Zoals eerder gemeld heeft de provincie Flevoland statenvragen van de FvD binnen gekregen, mede nav een artikel met
een zorgelijke toonzetting tav de windparken in de Drontenaar.

en ik hebben bijgedragen aan de beantwoording. Ci spoort dit met bv de concept-antwoorden op de IK-vragen die
we net hebben opgesteld.

Desalniettemin, lijkt me handig dat jij hier ook nog even een blik op werpt.
Gr

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Beste allemaal

Het heeft even op zich laten wachten, maar ik heb inmiddels duidelijkheid over wat er met de “kleine
investeerders” en “gedupeerde investeerders” wordt bedoeld. Ik heb de antwoorden verwerkt in de
laatste versie van de beantwoording (zie vragen 8, 9, 15 en 16). Deze deel ik graag met jullie. Graag
onWang ik uiterlijk morgen 15u de laatste opmerkingen zodat ik het daarna aan de gedeputeerde kan
voorleggen.

Alvast bedankt!

Groet

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Bijlagen:

Dag

minezk.nI>

om 75u
imageool.png; Afl00001.htm; vragen FvD radarverstoring concept 2.docx;
Afl00002.htm

Van:r @flevoland.nl>
Datum: 5 oktober 2020 om 15:53:28 CEST
Aan: @minezk.nI>,” t Windunie”

@windunie.nl>
Kopie: T BV’ @swifterwintbv.nl>,

rebelgroup.com>, “- @vattenfall.com”
vaüenfall,cpm>, (rebelgrpup.com>,

minezk.nl>,” minezk.nl>,
ventolines.nb, gmail.com>, —

ventolines.nl>
Onderwerp: laatste versie FvD vragen over radar dossier - graag uiterlijk morgen een reactie om iSu



Van
Verzonden: donderdag 24 september 2020 15:58
Aan: 1 @minezk.nl>; 1 Windunie

@windunie.nl>
CC: BV< @swifterwintbv.nl>;

@rebelgroup.com>; @vattenfall.com;
@rebelgroup.com>; minezk.nl>;

minezk.nI>; ventolines.nl>;
gmail.com>; ventolines.nl>

Onderwerp: nwe versie FvD vragen over radar dossier

Beste allemaal

Hartelijk dank voor jullie reacties!
Zie hierbij de volgende concept-versie voor de beantwoording van de FvD-vragen over het radar-
dossier.

- In de beantwoording is nu beter aangesloten op het signaal dat we afgegeven hebben naar de
Tweede Kamer, zodat daar de druk blijft. Dat is ten slotte allemaal in ons belang.

- Ik ben nog op zoek naar het antwoord op de vraag 15 en 16 als het gaat over de exploitatie-
participatie van het “Vattenfal-deel” van windplan Blauw en geheel windplan Groen. Ik heb daar
geleend uit het antwoord van maar ik heb geen idee of het zo klopt.

- Ik heb nog geen reactie van FvD over wat er met “kleine investeerders” wordt bedoeld, maar
het leek me goed de versie alvast wat verder te brengen.

Graag zie jullie reactie uiterlijk maandagmorgen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Coördinator Windenergie
Afdeling Strategie en Beleid

Provincie Flevoland

E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl

Werkdagen maandag t/m donderdag

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.
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Doc 988

BS/AL/DCO

Van: ventolines.nl>
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 08:25
Aan: BS/AL/DG B/DMV/AFD VASIG; DMO/PROJ N/PROJ N Dl P;

rjksoverheid.nl
cc:

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
Bijlagen: 20200924 WKG Overleg Defensieradar en Windpian Groen na opm MinDef.docx

Beste en

Dank voor jullie terugkoppeling op het verslag, Ik heb de wijzigingen geaccepteerd en de vraag beantwoord. De
toevoeging was me niet helemaal duidelijk, was het overleg met de staatssecretaris uitgesteld naar 30 september of
later?

We begrepen van TNO dat de rapportage is afgerond. Zouden wij deze kunnen ontvangen? We hebben nu alleen
telefonisch feedback ontvangen van TNO op de meest verstorende wind turbines, maar zouden dat graag op schrift
hebben.

Bij voorbaat dank!

Van: mindef.nl
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 10:32
Aan: mindef.nl; ; rijksoverheid.nl
CC: mindef.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo allen,

Ik denk dat deze even verloren is gegaan in de mailboxen. Bij deze nog een reply van en mij op het verslag.
Excuus voor de vertraging.

Groet,

From: DMO/PRO]N/PRO]N DIP < mindef.nl>
Sent: donderdag 8 oktober 2020 10:27
To:’ ventolines.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

mindef.nl>; rijksoverheid.nl
Cc: mindefnl>
Subject: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo

Vanaf 1 oktober neem ik de rol van over.



Ten aanzien van het opgemaakte verslag hebben wij inhoudelijk geen opmerkingen.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Dan zal ik dit intern bij Defensie coördineren.

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

DM0
.t_ — êa_

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne j Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

M DTN

E mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Van:

__________

Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:53
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFDVASTG<

______
__________

DMO/PROJN/PROJN DIP <

_______

CC:

__________
____________

ventolines.nl>;

__________

DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>;

______________________

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

We zouden graag het bijgevoegde verslag willen delen met onze achterban (er wordt naar gevraagd). Kunnen jullie
aangeven of het verslag voor jullie akkoord is?

Bij voorbaat dank,

Van:
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 11:56
Aan:

________ ________
_____________________

CC: @ kp n mail. nI>;

mi ndef. n 1;

@ventolines.nl>;

en

mi nd ef. n 1;
ri i ksoverh ei d . nI

@ventolines.nl>;

ventolines.nl>

min d ef. n 1>

@kpnmail.nI>;

min def. n 1;

mi ndef. nI>;

AL/DG B/D MV/P ROJAF D

riiksoverheid.nl:

@ventolines.nl>;

@planet.nl>;
mindefnl.onmicrosoft.com

mindefnl.onmicrosoft.com;

mindef.nl>;

@ventolines.nl>;

Wij zijn
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ventolines.nl>; @planet.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste en

Zoals vorige week afgesproken hebben wij een verslag gemaakt van het overleg van vorige week donderdag.

Wij vernemen graag of we alles goed begrepen en opgeschreven hebben of dat jullie wijzigingen voorstellen in het
verslag. Mocht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleiding van het overleg met de staatssecretaris dan zijn we daar
natuurlijk ook erg in geïnteresseerd.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

Lentotïnes

WTC Almere 25th floor, P.]. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands

ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

Oorspronkelijke afspraak
Van:
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:51
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; mindefnl.onmicrosoft.com; rijksoverheid.nl;

cc:
Onderwerp: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
Tijd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 (UTC+O1:O0) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; Mistral

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

Meer informatie over Teams 1 Opties voor vergadering

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.
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 14:53
Aan: DMO/PROJ N/PROJ N DI P; BS/AL/DG B/DMV/AFD VASTG
Onderwerp: Re: TNO / Windkoepel Groen Radar

Goedemiddag

Correct, het DV rapport kunnen we niet delen.
Echter, TNO maakt doorgaans een ongerubriceerde oplegger op het DV rapport met alleen de conclusies
(globaal de eerste twee pagina’s van de bijlage). Die oplegger wordt dan opgestuurd naar de aanvrager (die het
onderzoek ook heeft betaald), met de vraag of ze willen dat het volledige (DV) rapport wordt verstuurd naar
Defensie. Defensie geeft dan op basis van het volledige (DV) rapport wel of geen VVGB af.

Ik ga er eigenlijk vanuit dat TNO die ongerubriceerde conclusies al heeft verstuurd naar Windkoepel Groen. Is
dat niet het geval?

Groet,

Van:’ DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>
Datum: vrijdag 9 oktober 2020 om 14:25:45
Aan:” BS/AL!DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>,”

mindef.nl>
Onderwerp: TNO / Windkoepel Groen Radar

Hallo en

Zie onderstaande verzoek van Windkoepel/

Ik zie dat de rapportage van TNO op niveau DepV is geplaatst. Zie bijlage.

Naar mijn idee kan ik deze dan niet buiten defensie netwerk versturen.

Of zien jullie dit anders?

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

Wij zijn DM.O
1”,,..—

Ministerie van Defensie



Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN

E mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Van:
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 13:36
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; DMO/PROJN/PROJN DIP;

rijksoverheid.nl
CC: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;

@planetnl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo

Dankjewel voor de terugkoppeling en uitleg. We horen het graag als je meer weet.

Mijn vraag over de TNO rapportage had je nog niet beantwoord, kun jij of hier nog antwoord op geven?

Hartelijk dank,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:28
Aan: ventolines.nl>; mindef.nl; rijksoverheid.nl
CC: mindef.nl; @ventolines.nl>; @ventolines.nl>;

ventolines.nl>; @planet.nl
Onderwerp: Re: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Dag

Ik realiseer mij dat mijn opmerkingen al even op de plank lagen en ik deze niet meer heb gecheckt voor ik ze gisteren

stuurde. Er is inderdaad op 30 september nog een overleg geweest met de Staatssecretaris hierover, maar ze heeft geen

besluit genomen. We werken nu aan een vervolggesprek. Daarvoor is nog geen datum gesteld.

Zodra ik meer weet zal ik dat laten weten, maar weet dat we er mee bezig zijn ondanks dat dit een wat onbevredigend

antwoord is.

Groet,

Van:” ventolines.nl>
Datum: vrijdag 9 oktober 2020 om 08:26:42
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Aan:” BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>,” DMO/PROJN/PRO]N
DIP’T < mindef.nl>,” rijksoverheid.nl” rijksoverheid.nl>
Cc:” mindef.nl>,

@ventolines.nl>,” @ventolines.nl>,”
ventolines.nl>,” @planet.nl>

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste en

Dank voor jullie terugkoppeling op het verslag. Ik heb de wijzigingen geaccepteerd en de vraag beantwoord. De
toevoeging was me niet helemaal duidelijk, was het overleg met de staatssecretaris uitgesteld naar 30 september of
later?

We begrepen van TNO dat de rapportage is afgerond. Zouden wij deze kunnen ontvangen? We hebben nu alleen
telefonisch feedback ontvangen van TNO op de meest verstorende wind turbines, maar zouden dat graag op schrift
hebben.

Bij voorbaat dank!

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 10:32
Aan: mindef.nl; ventolines.nl>; riiksoverheid.nl
CC: mindef.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo allen,

Ik denk dat deze even verloren is gegaan in de mailboxen. Bij deze nog een reply van en mij op het verslag.
Excuus voor de vertraging.

Groet,

From: DMO/PRO]N/PROJN DIP< mindef.nI>
Sent: donderdag 8 oktober 2020 10:27
To:’ ventolines.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

mindef.nl>; riiksoverheid.nl
Cc: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nl>
Subject: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo

Vanaf 1 oktober neem ik de rol van over.

Ten aanzien van het opgemaakte verslag hebben wij inhoudelijk geen opmerkingen.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Dan zal ik dit intern bij Defensie coördineren.

Met vriendelijke groet/Best regards,
3



Projectleider

@ventolines.nl>;

en

mi ndef. nI>;

AL/DGB/DMV/PROJAFD

rijksoverheid.nl;

@ventolines.nl>;

@planet.nl>;
mindefnl.onmicrosoft.com

mi ndef. ni>;

DM0

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projècten
Kromhout Kazerne Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN
M
E mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Van: ventolines.nl>
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:53
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG <

_______ ____________

DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
CC: @kpnmail.nl>;

_____________

ventolines.nI>;

__________

DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>;

________________________

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

We zouden graag het bijgevoegde verslag willen delen met onze achterban (er wordt naar gevraagd). Kunnen jullie
aangeven of het verslag voor jullie akkoord is?

Bij voorbaat dank,

Van:
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 11:56
Aan: mindef.nl;

________ ________________________

rijksoverheid.nl
CC:

__________ ____________

ventolines.nl>;

__________

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

Zoals vorige week afgesproken hebben wij een verslag gemaakt van het overleg van vorige week donderdag.

@ventolines.nl>;

en

@ kpn mail. nI>;

min def. n 1;

mi ndef. nI;

mindefnl.onmicrosoft.com;

@ventolines.nl>;

pIa net. nI>

Wij zijn
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Wij vernemen graag of we alles goed begrepen en opgeschreven hebben of dat jullie wijzigingen voorstellen in het
verslag. Mocht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleiding van het overleg met de staatssecretaris dan zijn we daar
natuurlijk ook erg in geïnteresseerd.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

Ventotines

WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands

ventol i nes. n 1
W: www.ventolines.nl

Oorspronkelijke afspraak
Van:
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:51
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; mindefnl.onmicrosoft.com; rijksoverheid.nl;

cc:
Onderwerp: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
Tijd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; Mistral

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

Meer informatie over Teams j Opties voor vergadering

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. 1f 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
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doc 990

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:40
Aan: tno.nl;

DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;’ EMSD,

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen

Na overleg met een specialist nog even een nuance op de relatie “bogen toren op Gilze” en “vlieguren”.
Afhankelijk van de afstand die de helikopters moeten houden ivm de straling op hoogte (radarhoogte en
daarboven) moet de vliegcircuits worden aangepast. Als die afstand groot is (bv boven de 100 meter) dan

dat veel meer invloed dan als dat 25 meter is. Hoe dan ook, er bestaat en causaal verband tussen
de aan te passen vliegpatronen, de geluidzonering en het luchthavenbesluit. Voorts zal er nieuwe MER
worden gedaan. Dan zal het zwaarbevochten luchthavenbesluit wederom onder druk komen te staan.

Wat weten we van de minimale safe-distance tov de radar op gelijke hoogte met de antenne?

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 09:59
Aan:’ tno.nl; DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; EMSD, BS/AL/DS/Dir.

Plan ./Afd Lu 0 ptr
Onderwerp: RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen

Goedemorgen et al,

Enkele reacties op het onderstaande:

Als eerste:
De type plaatjes uit het “TNO memo afstandbereik” van 2013 geven een uitstekend beeld waarom
Herwijnen met vlag en wimpel de beste locatie is (links combinatie Wier/NN, rechts combinatie
Wier/Herwijnen, Art. 10(1) (b) ):



Daarbij zal snel worden gezien dat Dodewaard een operationeel slechte optie is. Zowel de oriëntatie (ver
naar het oosten) als het omliggend terrein maakt het een (zeer) slechte optie (operationeel niet
accepta bel).

Gilze-Rijen ligt (te) ver naar het zuiden, waarbij de dekking in aanvulling op Wier geen goed totaalbeeld
geeft. Als Wier om redenen niet beschikbaar is, is de dekking naar het noorden uitgesproken slecht
(operationeel niet acceptabel).

Een Soort gelijk plaatje hebben we van Gilze-Rijen in het onderzoek van “TNO Lage hoogte dekking MPR
opvolger” uit 2012 (maar dan r in cc”’1e net Wier)

Ik denk dat dergelijke plaatsjes (zoals in het memo 2013) van de combinatie Wier/Gilze en
Wier/Dodewaard onze argumentatie onderschrijven.

2



Dan het toverwoord “ophogen” van de radar. Daar hebben we ook al meer over gezegd. Daarmee wordt
de radarhorizon verlegd, en in principe dus ook de lage-hoogte dekking beter. Dat geldt op Gilze-Rijen net
zo goed als op Herwijnen en op het AOCS NM en in Dodewaard en in Wier. Je kunt dat niet ongestraft
doen; hoe meer de radar naar beneden moet kijken (onder een hoek); hoe weer grondreflecties de radar
krijgt. Die kunnen deels worden gefliterd, maar daarmee neemt de detectiekans van vliegtuigen op lage
hoogte wel af. Voorts hebben hoge gebouwen op vliegterrein (Gilze-Rijen) veel invloed om de toegestane
(veilige) vliegbewegingen. Dat heeft vervolgens weer een relatie met de geluidszondering en (dus) het
luchthaven besluit. De geluidruimte op Gilze-Rijen is bij mijn weten al enorm krap, met een nieuwe hoge
toren (waarbij zelfs de radar op 23 mater waarschijnlijk al een probleem geeft, laat staan hoger) zal het
voor CLSK nog lastiger worden om voldoende vlieguren te maken om te voldoen aan haar taakstelling.

Ik weet niet in hoeverre reeds afgegeven VVGB-en een extra probleem zouden zijn op Gilze-Rijen. Daar
staat een MASS-radar, er wordt dus al getoetst. Dat zal bij Dodewaard wellicht wel een rol spelen.

Groet,

Van: riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 00:56
Aan:’ tno.nl>; tno.nl;L1 DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>
CC: — — B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; riiksoverheid.nl>;

________________

mindef.nI>

Onderwerp: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen

Piet,

Ik ben bezig met het voorbereiden van een fiche over de steeds terugkerende opmerkingen van actievoerders en
Kamerleden dat de radar veel beter elders neergezet zou kunnen worden omdat ‘daar’ veel minder omwonenden
zouden zijn (Dodewaard) of dat er een minstens gelijkwaardig bereik zou zijn (Gilze-Rijen).

Er zijn verschillende argumenten waarom dergelijke alternatieven helemaal niet aan de (serieuze) orde zijn, maar ik
wil toch enkele ‘what if’-vragen stellen die ik zou kunnen meenemen in dat fiche. Graag jullie reactie daarop.

Nadrukkelijk is gesteld dat de radar veel beter in Dodewaard, ter plaatse van de vm kerncentrale, geplaatst zou
kunnen worden. Daar zou niemand in de buurt wonen. De eerste woningen (4 5) liggen echter al op 250 meter
afstand, afhankelijk van waar je de radar precies zou plaatsen. De eerste woonstraat ligt al op 750 meter en de
dichtstbijzijnde woonkern is Deest op 1,1 km (aan de overkant van de Waal). De hele vraag is daarmee van tafel wat
mij betreft, maar ik heb toch nog een aanvullende vraag.

De locatie van de vm centrale ligt buitendijks. Dat is misschien op zichzelf al een risicofactor. Op het terrein staat
echter nog steeds een groot, ogenschijnlijk nog functioneel bedrijfsgebouw. Ik schat dat gebouw hoger dan 25 meter.
Daarmee zou er sprake zijn van een grote afscherming van de radar als die naast dat gebouw neergezet zou worden.

kun jij uit je database halen hoe hoog dat gebouw is? Klopt de veronderstelling dat, in dat geval, de radar te
dichtbij dat gebouw zou komen?

Als verondersteld zou worden dat de radar 6p het bestaande gebouw geplaatst zou moeten worden, is het natuurlijk
de vraag of dat inderdaad zomaar kan, of dat dit gebouw daar constructief niet toe in staat is. We kennen het gebouw
natuurlijk niet, maar wat zegt een eerste indruk jullie: kn de radar op dat gebouw, zonder het eerst geheel te
moeten reconstrueren?

Dan de ligging van ‘Dodewaard’. Natuurlijk ligt Dodewaard ver buiten ons vastgestelde zoekgebied. Misschien wel de
belangrijkste reden dat we hier niet serieus naar willen kijken (zonder ons eigen iocatieonderzoek af te vallen), maar
wat zou je over deze plek verder kunnen zeggen?
Zowel de Utrechtse Heuvelrug, als de Zuid Veluwe liggen op enkele kilometers afstand. Dat betekent dat de radar
naar het noorden en noordwesten (Utrecht en Schiphol) mogelijk een probleem zal hebben met de lage hoogtes.

en kunnen jullie dat onderschrijven?
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Wanneer Dodewaard planologisch ingebed zou moeten worden, dan komt de 15 km-zone waarbinnen ook stedelijke
hoogbouw moet worden getoetst geheel over de stad Nijmegen te liggen. Bovendien loopt het reliëf daar aanzienlijk
op (Rijk van Nijmegen). Dat lijkt me een potentieel lastige positie met vele torens en hoogbouw. (de ‘schaduwen’
vallen daarentegen wel weer voor een groot deel buiten de landsgrenzen. Dus, valt het dan wel weer mee?)

Direct aan de overkant van de Waal (bij Deest) ligt een groot staalconstructiebedrijf (Van Ravensteijn) met een
enorme, hoge en brede bedrijfsruimte. Zou daar een grote belemmering vanuit kunnen gaan?

Waar we het nog niet over hebben gehad zijn de beoogde windparken in zuidelijk Gelderland.
weet jij zo enkele nabijgelegen (geplande) parken te noemen?

Over Gilze-Rijen zijn ook meerdere vragen gesteld. Daar wordt gesuggereerd dat een hogere plaatsing (> 25 m.) de
problemen van het bereik zou kunnen oplossen. De Kamervragen lijken me reeds goed beantwoord, maar wanneer je
mee zou gaan in de gedachte, wat zou dat betekenen?

Wanneer de plaatsing hoger zou kunnen komen, wordt het theoretische (‘line of sight’) bereik ook groter. Dat is
natuurlijk waar, maat is er dan geen praktische belemmering? Je ziet niet alleen meer Randstad, maat ook veel meer
België en daarmee blijft Gilze-Rijen niet een erg efficiënte locatie.

wat vindt jij van die veronderstelling?

Verder verwacht ik meerdere serieuze hindernissen. De koeltoren van Geertruidenberg ligt op ca. 18 km van Gilze
Rijen. 15 km is de minimaal aan te houden afstand, zo schreven we in het locatleonderzoek, maar desalniettemin is
een stevige schaduwwerking te verwachten boven Rotterdam-Rijnmond. Lijkt me.

Ook ligt Gilze-Rijen precies tussen Breda en Tilburg in. In beide plaatsen zijn enkele hoge gebouwen, waaronder grote
bedrijfsgebouwen. In Tilburg ligt woontoren “Westpoint” (143 m. hoog) op 8 km van de oostzijde van Gilze-Rijen. Dat
moet een flinke impact hebben. Valt dat in te schatten
De 15 km zone van de theoretische radarlocatie Gilze-Rijen ‘gijzelt’ dus twee grote steden met beperkingen voor
hoog bouw.

Niet ontkent kan worden dat, mits slim geplaatst, de dichtstbijzijnde particuliere woningen op minimaal 800 m. tot
ruim een kilometer afstand te vinden zijn. Wat dat betreft zou GZR wél een interessante locatie zijn.

Verder is het zo dat in 2012 (bij het TNO-memorandum) er nog bij lange na niet zoveel windparken waren in Brabant
als nu (gepland). De beoordeling van Gilze-Rijen zou daarom (met Perseus) anno nu waarschijnlijk veel slechter
uitpakken.
@ onderschrijf je die stelling?

In feite kan je stellen dat élke locatie die je nu wil verkennen als mogelijk alternatief voor ‘Herwijnen’ last zal hebben
van veel meer beperkingen dat toen in 2012 de keuze voor Herwijnen kon worden gemaakt. De werkelijkheid van
Nederland anno 2020 is dat bijna alleen Herwijnen (vanwege de bescherming sinds 2016) nog geschikt is als
rad a ri oca ti e.
Is dit een potentiële quote voor een overleg in de Kamer? Is die houdbaar?

Groet,

Dit Dericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien ii niet de geadresseerde bent of dtt bericht abusievetijk aan u is toegezonoen. wordt u
vet zocht dat aan de atzendei te meiden en her bericht te verwi1deren De Staat aanvaaidt geen aansptakelrtkheid vooi schade, van welke aard ook. die verband
houdt met nsicos verbonden aan het elektionisch ve’ zenden van berichten
This message may contain information that is not intended far you. It you are not the addressee or t tnis message was sent to you hy mistake you are requested
to inforrn the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage al any kind resulting from the nsk innerent in the electronic transmission
af messages
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Doc 991

Van: @tno.nI>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:33
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;

DMO/PROJN/PROJN DIP

CC: BS/AL/DG B/DMV/AFD VASIG; @rijksoverheid.nl;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

Onderwerp: RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen

Mijne Dame en Heren,

1 opmerking; in Gilze-Rijen is geen radar. De dichtstbijzijnde radar (combined, dus primair en secundair), Art. 10 (1) (b)

Vriendelijke groet,

Beoordeeld in doc 990
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Doc 992

ES/AL/DCO

Van: @tno.nL>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:14
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;

DMO/PROJN/PROJN
DIP

CC: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; @rjksoverheid.nl;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

Onderwerp: RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen

Beste mensen,

Nog even ter aanvulling, In de onderstaan plaatjes van wordt nog geen rekening gehouden met gebouwen in de
omgeving, zoals aanwezig in Tilburg en Breda. Dus het plaatje wordt er niet beter op.

Groeten,

Beoordeeld in doc 990



Doc 993

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 10:03
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
cc: t
Onderwerp: FW: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO
Bijlagen: weerradar De Bilt.pdf

Response 1

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

IIrno4rfion
lor Ill

Sent: maandag 2
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the december2019 15:15
addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
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 Cc:

electronic transmission of messages. Subject: RE: Herwijnen
aanvullende vragen

DM0 TNO

Beste

en ik hebben er uitgebreid naar gekeken.

De berekeningen aan de weerradar in De Bilt (die nu niet meer operationeel is) zijn in 2000 uitgevoerd. De waarde van
80 V/m is in 2004 in RIVM-rapport 861020007 terechtgekomen (p. 86). Dat blijkt een ‘peak value’ te zijn (zie
bijgevoegde figuren) en toen met een verkeerd referentieniveau (van 61 V/m) vergeleken. Dit had met het piek
referentieniveau moeten worden vergeleken dat een factor 34 (de wortel uit 1000) hoger ligt. Dus de zin ‘Dit is boven
het referentieniveau van 61 V/m.’ had anders geformuleerd moeten worden.

Met vriendelijke groet,

From: @rivm.nl>
Sent: maandag 2 december 2019 13:40
To: tno.nl>; rivm.nl>
Cc: t tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO

Hi



Volgens mij een heel andere radar. En we beweren alleen iets over de Bilt. Desondanks zijn en ik de
achtergronden voor de berekening aan het zoeken. ie hoort nog van ons.

Met vriendelijke groet,

From: tno.nl>
Sent: maandag 2 december 2019 13:33
To: @rivm.nl>
Cc: ( tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO
Importance: High

Beste collega’s

kwam net nog met een heldere opmerking. De radar in Herwijnen is een andere radar dan die in De Bilt staat.

Is dat nog iets wat onze analyses een ander beeld kan geven?

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

lnflo.vaton
tot lito

Sent: maandag 2
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the december 2019 12:43
addtessee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the @rivm.nl’
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the @rivm.nl>

electronic transmission of messages. Cc
tno.nl>;

tno.nl>
Subject: FW: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO
Importance: High

Beste

Zeer bedankt dat je tijd wilt besteden om het volgende plat te slaan. De geel gemarkeerde passage staat op pagina $6
van jullie rapport
RIVM rapport $61020007 / 2004

Naast de vraag, hoe hebben jullie de 80V/m (RMS) bepaald om te kunnen vergelijken met de limitwaarde van 61 V/m
RMS, heb ik ook de vraag of op 2 m hoogte betekent dit “2 meter hoogte boven maaiveld” of “2 meter hoogte boven
hartlijn van de weerradar”?

Neerslagradar
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Het KNMI heeft twee neerslagradarinstallaties, één in De Bilt en één in Den Helder. Een derde weerradar wordt beheerd

door de Luchtverkeersleiding Nederland fLVNL) en staat in Herwijnen. Neerslagradar wordt gebruikt om de locatie en de
intensiteit van neerslag te kunnen bepalen. De neerslagradars maken drie tot zes omwentelingen per minuut en zenden
met een frequentie van ongeveer 5,7 GHz. Het piekvermogen bedraagt 250 300 kW. Het gemiddeld vermogen is 200

300 W. Uit een modellering door het RIVM van weerradar De Bilt blijkt dat op 2 m hoogte op 1000 m afstand een niet
homogeen veld met maxima tot 80 V/m voorkomt. Dit is boven het referentieniveau van 61 V/m.

Om je een beeld te geven van de cijfers waar bij vanuit gaan, heb ik een allereerste concept/notitie van mijn collega
bijgevoegd. Hierin bepalen we eerst de piekveldsterkte en daarna het tijdgemiddelde. Ook tref je de inbreng van de
bewoners aan die aan de Kamerleden is aangeboden.

Een spoedig antwoord vanmiddag wordt zeer op prijs gesteld. Vanmiddag om 15:30 zit ik samen met Defensie bij de
STAS DEF om het plenaire debat in de Eerste Kamer vanavond te bespreken. Ongetwijfeld komt dit aan bod.

BVD!
M .vr.gr.

Buiten reikwijdte

T Location

Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

Iflflo4’aUo1
o, iit zi

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 mindef.nl>

Sent: zondag 1 december 2019 19:59
To: tno.nl>; mindef.nl

Cc: mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl
Subject: Fwd: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO

Omwonenden brengen een rapport van RIVM naar voren. Kunnen jullie de bijbehorende vragen van een antwoord

voorzien. Graag maandag met spoed oppakken. kun jij RIVM contacten?

Directeur Integraal Beleid
+31
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Doc 994

BS/AL/DCO

Van: DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 10:33
Aan:

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Onderwerp: FW: Rapportage resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windpian Groen
Bijlagen: 100335086 - PNO6O.44837 - 2020_resultaat_radarhindertoetsing_NM_PlanGroen_aan

klant.pdf

Goede morgen,

Ter info. Windplan is nu ook schriftelijk geïnformeerd over de radarhinder onderzoek.

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

Wij zijn DM0
— ttT_

Ministerie van Defensie
Defensie Materie& Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1 — 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 35098B 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN
M
E mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:57
Aan:

CC:
Onderwerp:

Beste

Via defensie begreep ik dat jullie naast mijn email bericht ook graag een officiële rapportage wilde hebben van de
resultaten van onze hertoets.
Bij deze dus. De rapportage met de gerubriceerde data van de radar bij Nieuw Milligen ligt al sinds eind september bij
defensie. Het heeft briefnummer DHW-2020-RT400334764.

Groeten,

DMO/PRO]N/PROJN DIP
resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen



Doc995

BS/AL/DCO

Van: t tno.nI>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 10:44
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
CC:
Onderwerp: FW: Toren Herwijnen
Bijlagen: KNMI Radar data sheet_201 91 203H B.docx

Onderstaand is wat emailcorrespondentie tussen het KNMI en mij. Dus: de informatie is van het KNMI verkregen, ook
het uitzendschema, met de verschillende pulsherhalingsfrequenties (450 Hz als de bundel de laagste stand
(elevatiehoek) heeft). Ik heb trouwens ook nog met de fabrikant zelf ge-emaild, maar dat ging over een detail.

From: (KNMI)
Sent: Tuesday, December 3, 2019 2:43 PM
To:
Subject: RE: Toren Herwijnen

Inderdaad. Blijkbaar stond dat niet duidelijk in ons factsheet, ik heb het aangepast,

From: t tno.nl>
Sent: 3-dec-19 13:2 1
To: (KNMI) < knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

0K, dank. Dat betekent dus circulaire polarisatie.

Vriendelijke groet,

From: (KNMI) < knmi.nl>
Sent: Tuesday, December 3, 2019 12:37 PM
To: t tno.nl>
Cc: @knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Hoi het Fase verschil is 90 graden, Groet

From: ( tno.nl>
Sent: 3-dec-19 10:12
To: (KNMI) < knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen



Zeer bedankt! Weten jullie misschien het faseverschil tussen de twee kanalen? (Met andere woorden: met welke
polarisatie wordt gezonden?)

Vriendelijke groet,

From: (KNMI) < knmi.nl>
Sent: Monday, December 2, 2019 2:11 PM
To: ( tno.nI>
Cc: @knmi.nI>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Hallo

See attached documents.

Regards,

From: ( tno.nl>
Sent: 2-dec-19 11:37
To: (KNMI) < knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Mijn telefoonnummer:

Vriendelijke groet,

TNO Den Haag

From: (KNMI) < knmi.nl>
Sent: Thursday, November 7, 2019 5:38 PM
To: t tno.nl>
Cc: tno.nI>; @knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Hoi

Ik heb wat in onze projectdocumentatie gesprokkeld en een paar tekeningen aan deze email gehecht.
Is dit voldoende informatie?

Daarnaast: Per 1 januari 2020 ben ik niet meer in dienst bij het KNMI, is de opvolger m.b.t. weerradar
en frequentiebescherming
Voor zijn email zie de cc

Groet,

KNMI/RDWD/ Senior Consultant
Research and Development on Weather Observations and Data Technology
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A: Utrechtseweg 297, 3731 GA, De Bilt, The Netherlands
P: Postbus 201, 3730 AE De BHt, The Netherlands
R: B1.08
T:

knmi.nI
1: info.knmi.nh/”beekhuis
L: www.Iinkedin.com/pub/ 14/38/905

From: t [mailto: tno.nh]
Sent: donderdag 7 november 2019 11:17
To: (KNMI)
Cc:
Subject: Toren Herwijnen

Beste

Hebben jullie misschien een tekening van de toren in Herwijnen, waar nu de weerradar op staat?

Vriendelijke groet,

TNO Den Haag

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 996

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 10:08
Aan: f BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
CC:
Onderwerp: RE: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO
Bijtagen: WeerradarDeBitt_RIVM_met_Erratum_861 020007.pdf

Dank.

voor de dossiervorming het rapport van het RIVM.

G rt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

——- TNO Sent: dinsdag 13
oktober 2020 10:04

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the To:
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 mindef.nI
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the Cc:
electronic transmission of messages.

Subject: RE: Herwijnen
aanvullende vragen DM0 TNO

Klopt, de KNMI weerradar nabij Herwijnen is niet de radar in De Bilt, het is een geheel nieuw systeem.

From: tno.nl>
Sent: Tuesday, October 13, 2020 10:02 AM
To: mindef.nl
Cc: tno.nl>; ( tno.nl>
Subject: FW: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO

Ha

Dit is “het begin” van de neerslagradar.

Verder zie ik een haarscherpe opmerking van die inmiddels in mijn geheugen op de achtergrond geraakt is,
namelijk



kwam net nog met een heldere opmerking. De radar in Herwijnen is een andere radar dan die in De Bilt
staat.

Dat klopt toch? Maw, dan is het appels met peren vergelijken. Svp bevestiging cq weerlegging van mijn
“appels met peren” afserveeropmerking.

Jij krijgt zo de overige emails ook,

G rt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl beoordeeld in

Innci.vallcn doc 993
tot 11h

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 998

BS/AL/DCO

Van: rijksoverheid.nI>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:07
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Onderwerp: FW: Verklaring van geen bezwaar Windplan Blauw (d.d. 7 augustus 2018, nr.

DHW-201 8-010031 6082-DV)

Nummer 1

Van:
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:33
Aan:
Onderwerp: FW: Verklaring van geen bezwaar Windpian Blauw (d.d. 7 augustus 2018, nr. DHW-2018-
01003 160$2-DV)

Zie hieronder.

Inderdaad, deze was van 2018. Toen ook aan jou gemaild.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 16169 1 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping 3511 BS Utrecht

(rijksoverheid.n1
W http://www.riiksvastgoedbedfljf.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed



Van:
Verzonden: donderdag 6 september 201$ 16:36
Aan:’ 1< (therockgroup.biz>
CC ‘ (minez ni>, BV’

swifterwintbv.nl>; , (swifterwintbv.n1>;

_______

rijksoverheid .nl>; rijksoverheid.nl>;
rjksoverheid.nl>

Onderwerp: Verklaring van geen bezwaar Windpian Blauw (d.d. 7 augustus 2018, nr. DHW-2018-
01003 16082-DV)

Geachte

Het radarverstoringsonderzoek voor het windpark Blauw dat u door TNO hebt laten uitvoeren (d.d. 7 augustus
201$, nr. DHW-2018-0100316082-DV), is beoordeeld door het Commando Luchtstiijdkrachten (CLSK) van
het ministerie van Defensie zoals bedoeld in art. 2.5 vierde lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke
ordening.

Hierbij volgt het resultaat op het verzoek voor afgifte van een Verklaring van geen bezwaar (VGB) voor
Windpark Blauw.

In de aanvraag voor afgifte van een verklaring van geen bezwaar komt de naam Klokbekertocht voor. In het
radarverstoringsrapport wordt deze aangeduid als Vuursteentocht, maar zal hierbij worden aangeduid als
Klokbekertocht.

Voorts wordt deze VGB opgesplitst in drie delen:

Deel 1 de Buitendijkse windmolens
Deel 2 Klokbekertocht en Rivierduintocht
Deel 3 Elandtocht en Rendiertocht

1 De buitendijkse windmolens:
Voor zowel de MAS$ als de MPR radars blijft de radardekking boven de 90 %. Het verlies aan bereik voldoet
aan de in 2018 gestelde norm.
Het CLSK heeft dan ook geen bezwaar tegen de realisatie van de buitendijkse windmolens van
Windparkblauw volgens dit getoetste plan.

2 Klokbekertocht en Rivierduintocht
Voor zowel de MASS als de MPR radars blijft de radardekking boven de 90 %. Daartegen wordt er een
onacceptabel verlies van bereik van de MPR te Nieuw Millingen geleden. Het CLSK maakt dan ook bezwaar
tegen de realisatie van de windmolens Klokbekertocht en Rivierduintocht van Windpark Blauw volgens dit
getoetste plan. Echter het CLSK zal geen bezwaar maken tegen de realisatie van dit plan na het in werking
treden van de MPR op de nieuwe locatie te Herwijnen.

3 Elandtocht en Rendiertocht:
Voor zowel de MASS als de MPR radars blijft de radardekldng boven de 90 %. Het verlies aan bereik voldoet
aan de in 2018 gestelde norm
Het CLSK heeft dan ook geen bezwaar tegen de realisatie van de winmolens Elandtocht en Rendiertocht van
Windparkblauw volgens dit getoetste plan.
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Het CLSK heeft de wens een nieuwe MPR te plaatsen nabij Herwijnen, deze zal de MPR te Millingen
vervangen. Het Windpark Blauw komt dan buiten het toetsingsgebied voor de radar te Herwijnen liggen. De
realisatie van de MPR te Herwijnen is echter nog ongewis, en dus kan er niet worden aangevangen met de
bouw van het windpark Klokbekertocht en Rivierduin tocht. Het verlies in bereik wordt veroorzaakt door het
object en niet door de draaiende wieken. Na in werking treden van de MPR te Herwijnen kan een aanvang
gemaakt worden met de bouw van Klokbekertocht en Rivierduintocht.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrjksrelaties
Postbus 16169 1 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St Jacobsstraat 200 - 4e verdieping 1 3511 BT Utrecht

T (secretariaat)
E (rijksoverheid.n1
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoerïngsdienst van het Rijk die op 1juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwildcelingsbedrjf en de directie Rijksvastgoed

Dit hei ichi kan niomutie bevatten die niet voor ns bestemd Indien u niet de qeadresseeide bent of dit hrmchl abnieeeti1i aan u is toegezonden woidt u
ve:ocnt dal aan de afzender ie melden en hel bemicht te veromlderen De Staat aanvaaidt accu aairspakehkIeid voor schade an welke acid ook die verhnd
noudt met risico’s ver boriden aan hel elekrionisch verzenden van benchten
This messaqe may contain to fltCiiOfl that is fl01 ilteidea tot you t you are not the addiessee Or t this massage was sent to you bv mislake you aie requested
to ‘ntom the sendei and delere the message The State accepts no liability or damaqa o any krnd resuttinq two the ttsks nheiet in the electrontc transmrssion
of messanes
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Doc 999

BS/AL/DCO

Van: rjksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:08
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Onderwerp: EW: 20190918 Verlaring van geen bezwaar (VVGB) Windplan Groen (dd. 2juli 2019. ref.

DHW-2019- RT-1 00322340)

En 2.

Ik heb beide nog niet zelf gelezen...

Van:
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:33
Aan:
Onderwerp: EW: 20190918 Verlaring van geen bezwaar (VVGB) Windplan Groen (d.d. 2juli 2019. ref. DHW-2019- RT-1
00322340)

En hier de andere, van 2019.

Met vriendelijke groet,

RVB/Afd Klant- en Vastgoedmanagement
Omgevingsmanager vastgoed Defensie

tel.

Van:
Verzonden: woensdag 18 september 2019 16:53
Aan: minezk.nI>
CC: rîfksoverheid.nI>; riiksoverheid.nI>;

minezk.nI>; @sweco.nI’ < @sweco.nl>;
@mindef.nl @mindef.nI>

Onderwerp: 20190918 Verlaring van geen bezwaar (VVGB) Windplan Groen (d.d. 2 juli 2019. ref. DHW-2019- RT-1
00322340)

Geachte

Hierbij mail ik u een geactualiseerde versie van een Verklaring van Geen Bezwaar voor Windpark
Groen.



Het radarverstoringsonderzoek voor het Windplan Groen Flevopolder dat u door TNO hebt laten
uitvoeren (Referentie: DHW-201 9- RT-1 00322340, d.d. 2 juli 2019) is beoordeeld door het
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van het ministerie van Defensie zoals bedoeld in art. 2.5
vierde lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening.

Het CLSK heeft onder de hier vermelde voorwaarden geen bezwaar tegen de realisatie van deze
windmolenparken.
1. Er niet wordt afgeweken van de situatie zoals opgenomen in de radarhindertoetsing Windpian Groen Flevopolder van
02 Juli 2019 met als TNO referentie DHW-2019-RT-100322340 en project nr. 060.38347/01.28.01.
2. De plaatsing van de voor het windpian Groen relevante aantal nieuwe Luchtverkeersleiding (LVL) radars is
gerealiseerd en deze radars gevalideerde data leveren aan de luchtverkeersleiding.
3. De definitieve berekening met de nieuwe LVL radars bevestigt dat er geen overschrijding van de gestelde
tadarverstoringslimiet is.
4. De verplaatsing van de bestaande Gevechtsieldingradar te Nieuw Milligen gerealiseerd is en de vervangende en
verplaatste radar gevalideerde data levert aan de luchtgevechtsleiding.

Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaar heeft tegen het realiseren van het Windplan Groen
Flevopolder zoals is voorgelegd, onder de hier boven vermelde voorwaarden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie,
namens deze,

Hoofd Sectie Omgevingsmanagement

In opdracht,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoed bedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 16169 1 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping 1 3511 BS Utrecht

M
T
E

____________

@rilksoverheid.nl
W http://www. rijksvastgoedbedriif.nI
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed
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doc 1000

BS/AL/DCO

Van: tno.nI>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 22:47
Aan:
CC: DMO/PROJN/PROJN DIP;

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Onderwerp: Re: ALARA: vermogen

er worden zendtegels uitgezet, geen ontvangsttegels. Het onderscheidend vermogen in hoek (azimut en elevatie)
wordt bij ontvangst gecreeerd, dit gaat niet aan de haal. Vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 okt. 2020 om 21:10 mindef.nl° het volgende geschreven:

Hoi

Wat doet het terugschroeven van het vermogen met de resolutie? Als er “tegels worden uitgezet”, dan
zou de resolutie toch ook dichterbij de antenne lager kunnen worden?
Dat zou wel wat operationeel-roet in het ALARA-eten gooien!

Groet,

Van: t
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:03
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; DMO/PROJN/PROJN DIP
CC:
Onderwerp: Hold your horses?

LS.!

Ter ‘geruststelling’: de paarden kunnen weer galopperen, knijpen van vermogen hoeft als politieke
handreiking niet afgevoerd te worden, het maakt wel degelijk uit. Ik ga mijn memo aanpassen en
concreter maken.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Wednesday, October 14, 2020 12:50 PM
To: tno.nl>
Cc: tno.nI>;



tno.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Ben benieuwd!

From: t tno.nI>
Sent: woensdag 14 oktober 2020 09:09
To: BS/ALJDGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nI>
Cc: tno.nI>;

tno.nI>
Subject: Re: Toren Herwijnen

Halleluja email-archief. Ik heb voorts bericht van Thales gekregen over het knijpen van het vermogen. Ik
kom daar zo op terug.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 okt. 2020 om 08:48 rnindef.nI” < mïndef.nI>
het volgende geschreven:

Hi

Dank voor het doorsturen, dan kan ik namelijk benoemen dat we de KNMI gegeven niet
‘zomaar uit de lucht’ grijpen maar van het KNMI zelf komt.

Groet,

beoordeeld in doc 226

2



doc 1002

Pennen, E, van der, BS/AL/DCO

Van: @rijksoverheid.nI>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 11:40
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG
Onderwerp: RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen

Hallo

M. 11

Wat ik wil duidelijk
maken is dat er meerdere heldere argumenten zijn waarom we buiten het door ons vastgestelde zoekgebied niet
serieus hoeven te kijken. Die argumenten moet ook de stas eenvoudig kunnen hanteren in het volgende overleg dat zij
zal hebben. Het aardige is dat in de e-mails van de afgelopen dagen heel veel punten naar voren zijn gekomen. Die
moeten helder op een rijtje komen. Daar ga ik aan werken. Waar mogelijk moet natuurlijk een link worden gelegd
tussen de betrokken fiches.

Van @mindef.nl
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 11:17
Aan
Onderwerp: RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen

Hi

Ik kom nu pas aan reactie op deze mail toe, maar ik vroeg me af of dit initiatief is naar aanleiding van de fiches die ik je
had toegestuurd. Deze onderwerpen komen volgens mij terug in het fiche 1. Aangedragen alternatieve locaties. Is deze
inventarisatie / uiteenzetting bedoeld om op te nemen in dat fiche? Mogelijk kan jij een aantal zaken puntsgewijs beter
beargumenteren per locatie dan nu is opgenomen. Dat vermoeden heb ik op basis van onderstaande.

Groet,

Beoordeeld in doc 221
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Doc 1003

Retouradres: Postbus 96864, 2509 JG Den Haag

Ministerie van Defensie
Hoofddirectie Beleid

Kamer A-21
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

Defensie en Veiligheid
Oude Waaisdorperweg 63
2597 AK Den Haag
Postbus 96864
2509 JG Den Haag

www.tno. nI

Onderwerp

Rectificatie TNO 2020 R10094

Datum
16 oktober 2020

Onze referentie
DHW-2020-ED-1 00335195

E-mail
tno.nl

Geachte mevrouw

Een attente lezer heeft mij op 15 oktober 2020 gewezen op een verwarrende
dubbele ontkenning in de samenvatting van onze rapportage van januari 2020
TNO 2020 Ri 0094 met de titel “Evaluatie van gezondheidsaspecten door
RF-velden afkomstig van de voorgenomen SMART-L radar te Herwijnen”.

Het betreft een tekstuele fout in de volgende alinea van de samenvatting op
pagina 2/48:

Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstnjdig te zijn.
Tegenstnjdige resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publieke
de zorgen verhogen. De wens van het publiek dat wetenschappers moeten
kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten kan worden is
niet realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald
fenomeen of effect niet bestaat, is onmogelijk.”

In de laatste zin staat een dubbele ontkenning waardoor taalkundig precies het
tegenovergestelde staat wat door TNO wordt bedoeld. Deze alinea dient te
worden vervangen door:

“Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn.
Tegenstrjdige resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publiek
de zorgen verhogen. De wens van het publiek dat wetenschappers moeten
kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten kan worden is
niet realistisch. Immers met zekerheid stellen dat een bepaald fenomeen of
effect niet bestaat, is onmogelijk.”

De analyses en conclusies in de rapportage blijven ongewijzigd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hooaachtenii—

Doorkiesnummer

Projectnummer
060.42151

Bij Iage(n)

Kopie aan
Ministerie van Defensie / DM0

Op opdrachten aan TNO zijn de Algemene
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bij de Griffie van de
Rechtbank Den Haag en de Kamer van
Koophandel Den Haag van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens
vinden op www.tno.nl.
Op verzoek zenden wij u deze toe.

Handelsregisternummer 27376655.

-

Eerste auteur TNO 2020 R11278



Doc 1004

BS/AL/DCO

Van: tno.nI>
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 14:05
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG
CC: t MA, BS/AL/DGB/DMV
Onderwerp: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport

Ha

Dank je wel! Ik corrigeer de tekst en zal de brief aan jou en op laten maken.

G rt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

.innêvaUoi mindefnl• tot iïf
Sent: vrijdag 16 oktober

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the 2020 13:04
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
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 Cc: t
electronic transmission of messages.

mi ndef. ni
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport

Hi

Een paar dingen:
- Volgens mij mist in de adressering ‘t.a.v.’. De titel Hoofddirectie Beleidmevrouw klinkt wel erg leuk, maar dat

klopt niet.
- De zin: “In de laatste zin staat een dubbele ontkenning waardoor taalkundig precies het tegenovergestelde staat wat door

TNO wordt bedoelt.” Moet volgens mij ‘wordt bedoeld’ hebben.
- De zin: “Tegenstrijdige resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publieke de zorgen verhogen.” zit een ‘e’

te veel in volgens mij? Die kunnen we dan nu ook direct goed zetten?

Maar volgens mij klopt het verder dan wel.

Groet,

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 12:25
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Cc: t tno.nl>; MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport



Beste

Omdat ik ook asap de ontdekte dubbeTe ontkenning wil corrigeren, heb ik een correctiebrief gemaakt.

Mag ik een beroep doen op jouw taalkundige capaciteiten. Volgens mij staat het in de gecorrigeerde versie juist.

Als jij taalkundig geen onduidelijkheden ziet, dan zal ik ervoor zorgen dat jij en een versie van de officiële brief
krijgen.

BVD!
M .vr.gr.

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

mindefnl•

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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
marmer 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: vrijdag 16 oktober 2020 10:07
To: tno.nl>; mindef.nl
Cc: t tno.nl>
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport

In de Kamerbrief van 20-04 staat het volgende:
13.
Waarom kan er met de Nederlandse hogefre) blootstellingslimieten van max 61 V/m geen enkele garantie worden
afgegeven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden uitgesloten?
20.
Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61 V/m een garantie at te
geven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden uitgesloten?
69.
Zouden de piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m kunnen leiden tot gezondheidsschade?

Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan worden afgegeven dat negatieve effecten op de gezondheid
uitgesloten zijn, is ook beschreven op pagina 2 van het TNO-rapport gezondheidseffecten dat als bijlage is toegevoegd
aan mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr.718):

“Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstnjdige resultaten en
wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publiek de zorgen verhogen. De wens van het publiek dat wetenschappers
moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten kan worden is niet realistisch. Immers met
zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of effect niet bestaat, is onmogelijk.”

2



Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is een garantie te geven die uitsluit dat in de toekomst wel wetenschappelijk bewijs
voor een negatief effect gevonden wordt. Dat deze garantie niet is te geven, is onafhankelijk van welke
blootstellingslimieten dan ook.

Bij meerdere herlezingen klopt deze tekst van Defensie wel. De vragen kloppen volgens mij ook gewoon. Toch heeft
niemand het gezien.

In andere brieven kan ik niets terug vinden. Wel stond het zo opgenomen in de Q&As nav de inloopbijeenkomsten die
we (hopelijk snel) plaatsen op de website. Gelukkig was deze nog niet gepubliceerd en heb ik het er uit gehaald.

De conclusies blijven gelukkig wel staan en ik denk in deze dat het aan de inhoud ook niet zoveel af doet. Het gaat meer
om de beeldvorming ‘er zit een fout in’, ookal is die taalkundig en doet niets met de inhoud.

Ik ben het in die zin eens met dat we in het kader van transparantie iets moeten doen. Bij de vorige toevoeging
van het erratum op de website is dit ook (tot nu toe) geruisloos verlopen. Verder geen bredere aandacht voor vragen.
(Wel stas informeren)

Stel dat we er niets mee doen en niemand valt het op (waar op zich — gezien bovenstaande — ook wel een kans in zit),
dan is er niets aan de hand. Stel we doen er niets mee en over een paar weken/maanden — als critici richting
verkiezingen en afronding RCR nog een keer elk woord om gaan draaien — het alsnog moeten verdedigen dan staan we
1-0 achter. In mijn ogen is het dan beter om zelf proactief te informeren met de kans dat het geruisloos verloopt en je
tzt altijd kunt zeggen ‘we hebben onze eigen fout al gecorrigeerd’. Ipv het risico lopen ‘wat houd je nog meer
achter’/’heb je nog meer fouten’?

Groet,

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:42
To: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Cc: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; ( tno.nl>
Subject: Re: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport

Ha en

Is dan mijn suggestie voor een kort verduidelijkend memo handig?

Daarin kan ik refereren naar een ‘zeer oplettende lezer’.

Gelukkig blijven de conclusies ongewijzigd.

G rt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 okt. 2020 om 09:37 heeft” mindef.nl” mindef.nl> het volgende
geschreven:
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Complimenten dat je deze onderkend hebt
Ik ben taalkundig best goed... rekenkundig niet. Toch moest ik de zin drie keer rekenkundig ontleden om
tot de conclusie te komen dat de vierdubbele ontkenning het muntje uiteindelijk de verkeerde kant op
laat vallen. Als je de zin in de context van de hele paragraaf leest duwt hij je gelukkig wel de goede kant
op (ondanks dat hij dus echt niet klopt). Erratum op TNO lijkt me niet noodzakelijk. Afhankelijk
van hoe we hem in de Kamerbrief hebben gebruikt moeten we kijken hoe we dat herstellen
D

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:27
To: ‘ tno.nl>; MA, BS/AL/DGB/DMV

mindef.nl>; t tno.nl>
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO

Ik denk dat het voorstel van ook het beste is. Ik ga alle kamerbrieven/website sinds het
even naspitten of we daar deze zin ook opgenomen is en of die daar dan ook niet is. Mijn
vermoeden is namelijk dat we in deze vaak deze zin een op een hebben gekopieerd.

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:21
To: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>;

tno.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO

Ha

In de samenvatting staat het volgende.

Omwonenden hebben tijdens verschillende inspraakmomenten zorgen geuit over de mogelijk negatieve
gevolgen van de plaatsing van dit radarsysteem op de gezondheid. Deze zorgen zijn begrijpelijk,
elektromagnetische velden zijn immers onzichtbaar. Dit beoogt deze zorgen nader uit te werken
en te adresseren, gegeven de huidige inzichten.

resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstrijdige resultaten en
onzekerheid kan bij het publieke de zorgen verhogen. De wens van het publiek dat

moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten kan worden is niet
realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of effect niet bestaat, is
onmogelijk.

Het gaat daar over de slotzin.

G rt

(ik ben zo even weg, moet in Bronovo een swab laten nemen).

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl
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This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 mindef.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:17
To: tno.nl>; t tno.nl>;

mi ndef. nl
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport

Ik ben nog niet overtuigd...
Peter wil je mij even de/het hele paragraaf/hoofdstuk sturen waarin deze zin staat.

D

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:15
To: ( tno.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG

mindef.nl>
Cc: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO

Goedemorgen en

Anna, zeer scherp. Hoeveel mensen dit rapport al we niet gelezen hebben.... Ik moest hem wel 20 keer
lezen voordat ik door had wat er eigenlijk had moeten staan, en wat we altijd in de uitingen en
kamerbrieven hebben gecommuniceerd: Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaaldfenomeen of
effect niet bestaat, is onmogelijk

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ik vind de suggestie van Arne best goed, dan komt er te staan

Immers met zekerheid stelten dat een bepaaldfenomeen of effect niet bestaat, is onmogelijk

Vanwege transparantie en open communicatie denk ik dat we hier wel wat mee moeten. Ik zal aan
tekstverwerking vragen hoe errata bij rapporten gemaakt moeten worden.

Wat we ook kunnen doen is dat ik een memorandum schrijf en die plaatsen we op de website. Hadden
we dat laatst ook niet gedaan om die overduidelijke tikfout te corrigeren?

Ik kom hierop terug.

G rt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl
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This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 From:
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the
electronic transmission of messages.

tno.nl>
Sent: donderdag 15 oktober 2020 19:35
To: mindef.nl
Cc: tno.nl>; mindef.nl
Subject: Re: Taalkundige fout ontdekt in TNO

Ik denk dat ‘kunnen uitsluiten’ vervangen moet worden door ‘stellen’, mee eens?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 15 okt. 2020 om 16:36 mindef.nl” < mindef.nl>
het volgende geschreven:

Hi en

Ik heb een taalkundige fout ontdekt in het TNO van januari dit jaar.

Op pagina 2 staat: “Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaaldfenomeen of effect
niet bestaat, is onmogelijk.” Hierin zit echter een dubbele ontkenning, waardoor we
eigenlijk zeggen dat het zeker is dat het verband wel bestaat.

Mensen willen garantie dat iets niet bestaat. Maar wij kunnen niet uitsluiten dat een
verband bestaat OF garanderen dat het niet bestaat. Dus niet ‘uitsluiten dat het niet
bestaat’.

Naar mijn idee is dit een taalkundige fout. Ik heb even snel het augustus rapport
gecheckt maar daarin staat deze zin of een variatie ervan niet. Maar mogelijk lees ik
eroverheen.

Wat doen we hiermee? Laten we dit staan of brengen we hierop een erratum uit? Het
betreft een taalkundige fout waar tot nu toe nog niemand eerder over gestruikeld is,
maar nu we het weten moeten we er wel iets mee.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands
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M
E mindef.nl

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. 1f you are not the
addressee or 1f 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. 1f you are not the addressee or 1f
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 11 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. 1f you are not the addressee or 1f
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. 1f you are not the addressee or 1f 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



doc 1009

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 10:08
Aan:
CC: t
Onderwerp: RE: Kaart concentrische cirkels-vraag

Ik heb geen exacte locaties. De plekken die ik me concreet herinner uit de inloopbijeenkomsten zijn ‘het
fietspad’ en ‘het recreatiegebied’. Echter, hebben jullie eerder de 35, 150, 200 meter additioneel bepaald
(naast de 300 en 600 meter) voor de metingen. Leek me handig om die dan ook te pakken (dan is het
later te vergelijken).

Is het een optie deze afstanden (35, 150, 200, 300 en 600) uit te werken? Dat we dan al een waarde
hebben voor 300 meter kunnen we dan overnemen.

Groet,

From:
Sent: donderdag 22 oktober 2020 08:37
To: B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Cc:
Subject: Re: Kaart’ concentrische cirkels-vraag

Ha en

Dan wil ik serieus nadenken wat we, binnen de huidige onzekerheden, kunnen doen. We wilden inderdaad de metingen
gebruiken om onze modellering te verbeteren.
Maar gaat het niet zoals het moet, dan moet het zoals het gaat.

Mijn voorstel is om voor een aantal door bewoners aangegeven locaties deze berekening te doen.
heb jij een overzicht van deze locaties?

Ik zal vanochtend bellen om hierover te overleggen. Mijn grootste zorg is dat 200m in het zogenaamde
‘tussenveld’ van de radarantenne ligt en daar onze verre veld modellering gaat afwijken. Voor 300m heb ik dat
gechecked, en in ons laatste rapport gemotiveerd dat dat kon. Maar wat de minimale afstand was, heb ik niet bepaald
dus moet ik nakijken.

Wordt vervolgd.

G rt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 okt. 2020 om 08:01 heeft” mindef.nl” < mindef.nl> het volgende
geschreven:



Hi beiden,

Onoverkomelijk is het niet, maar wel erg jammer omdat de metingen in Wier zijn uitgesteld tot
nader orde.. dat zou kunnen betekenen dat de berekeningen pas kunnen worden uitgevoerd nadat
de RCR al in een vergevorderd stadium is. Art. 11

Wat is de reden dat jullie behoefte hebben naar die grotere zekerheid Obv metingen Wier? Heeft
dat met het model te maken?

Groet,

Van:” t tno.nl>
Datum: woensdag 21 oktober 2020 om 17:47:25
Aan:” tno.nl>,
BS/AL!DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Kaart’ concentrische cirkels-vraag

Ja helemaal mee eens voor wat betreft de nabijeveld-afstanden. Dus toch antwoorden dat de analyse
wordt gedaan nadat de veldmetingen hebben plaatsgehad? dat is toch niet onoverkomelijk?

From: tno.nl>
Sent: Wednesday, October 21, 2020 4:05 PM
To: mindef.nl
Cc: t tno.nl>
Subject: Re: Kaart’ concentrische cirkels-vraag

Ha en

We kunnen voor dat specifieke kruispunt binnen de huidige worse-case benaderingen een berekening
doen. Maar voor de uitgebreidere betekeningen ben ik het wel met eens om geduld te betrachten
en te wachten op het moment zodat we beter kunnen inzoomen op nauwkeurigere betekeningen.

Ik voorzie overigens wel een wat technisch georiënteerder probleem. Voor 370m heb ik al moeten
rechtbuigen dat we niet meer in het verre veld zitten. Voor afstanden 50-200 m is dat nog vervelender.
Ik wil daar ook nog wel eens goed over na kunnen denken. (@

G rt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

2



Op 21 okt. 2020 om 15:40 heeft” mindef.nl” < mindef.nl>
het volgende geschreven:

Beoordeeld in doc 239
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Doc 1011

BS/AL/DCO

Van: EMSD, CLSK/PLV CLSK/DO/C4lSR/SAlR C2
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 08:56
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd LuOptr
Onderwerp: RE: resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen

Hol

We moeten er voor waken dat we niet een woordvoeringslijn gaan opbouwen op de kwantificering van
een klein aspect van de totale kwalitatieve afwegingen

De getallen (% detectiekans en afstanden / “deuken”) zijn idd DV.

De uitleg staat toch al in het stuk wat ik heb aangeleverd?

• Radardekking NM is al zeer slecht; wordt door Flevoland nog slechter in een zeer belangrijke
richting.

• Radardekking Herwijnen is super, ook met de schaduw van Deil; die hoort bij het totale
dekkingsprofiel; dus dat was geen VVGB afweging.

Analogie: Een case bouwen hoeveel % detectiekans en afstand we verliezen op NM door de Utrechtse
Heuvelrug en de Hoge Veluwe om te bezien of we daar eigenlijk wel een VVGB voor hadden moeten
afgeven. Onzin, toch? Zo moet je schaduw van Deil ook niet afzette tegen een bovennormatieve
verstoring van Flevoland. Dat is appels met peren vegelijken.

Zie ook mijn tekst in de andere mail:

Ik denk dat het ook belangrijk is om te begrijpen dat er een verschil zit tussen de afwegingen rond het
accepteren van marginale bovennormatieve verstoring irt een VVGB (waar we ook het juridische recht
hebben het niet te accepteren) en de afwegingen die worden gemaakt wat nu precies een goede plek is
voor de radar (waar we moeten dealen met de omstandigheden zoals die zijn). Bij dat laatste wordt ook
rekening gehouden met dekking van andere radars om een gat in de dekking als gevolg van terrein of een
object (zo ook bij het windpark Deil).

Die verschillende processen moeten niet op één operationele-afwegingen-hoop worden geveegd!

Groet,

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 08:34
Aan: DMO/PROJN/PROJN DIP; EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windpian Groen

Hi beiden,

Hebben we inzicht in hoeveel °k de windparken Flevoland MPR N[1 verstoren? Volgens mij is dat het DV
onderdeel van het onderzoek en zit dat hier niet in (en dat moeten de windinitiatiefnemers ook niet weten
denken?)



beoordeeld in dcc 994

k

L

© ihkv het onderzoek Deil dat we nu gaan delen, goed om te weten of dit echt heel anders is qua
verstoring dan Flevoland. Want dan moeten we uitleggen waarom Deil wel kan met X% verstoring maar
Flevoland niet met X% verstoring. Hoeveel verschil zit er in de verstoring is de bottomline van mijn vraag.
We moeten er mogelijk vanuit gaan dat deze voor Flevoland ook opgevraagd gaan worden.

Groet,

• .• k•;

Wij zijn DM0
.4?
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Doc 1012

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 15:57
Aan:
cc:
Onderwerp: Re: Radar Gilze Rijen

Misschien is het goed om na het weekend even met elkaar af te stemmen wat er nog allemaal ‘op de plank ligt’.
Want ik merk dat ik nu niet helemaal scherp heb welke metingen/berekeningen je hieronder precies bedoelt en
of dat de metingen/berkeningen zijn die ik in mijn hoofd heb (en anderen). Laten we daar even over bellen, dat
maakt het wat makkelijker. Maar dan doen we dat na het weekend, dan hebben we de input van ook
scherper.

Ik heb net de nieuwe Kamerbrief in de posttas Stas gestopt (jullie feedback wordt na weekend nog verwerkt
voor een def versie) en ook de eerst feedback op Reactienota dus ik ga nu even weekend vieren en
sporten! Even stoom afblazen ;) Fijn weekend alvast en ik hoop dat je je na het weekend weer helemaal beter
voelt. Nog beterschap gewenst!

Groet,

From: tno.nl>
Date: Friday, 23 October 2020 at 15:50:42
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG’ < mindef.nl>,

tno.nl>
Cc: II

mindef.nl>
Subj eet: RE: Radar Gilze Rijen

Ha

Even om inderdaad stress te voorkomen.
Voor 8 november dan de resultaten van de Radar Gilze Rijen en ook de bepalingen van de veldsterkten op de extra
locaties. Of we voor 8 november de concentrische cirkels hebben betwijfel is, maar zoals gisteren besproken lijkt het mij
wel mogelijk om die extra afstanden te doen.

Dat wil ik met ook nog graag overleggen. Tevens is heea afhankelijk van het werk dat mogelijk kan voortvloeien uit
de beantwoording van de RCR vragen van

Alvast goed weekend!

G rt

Buiten reikwijdte



T Location
Senior research scientist M
Llectronic Defence E tno.nl From:

flflDjWtofl mindefnlkr iit
Sent: vrijdag 23 oktober

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the 2020 15:45
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
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 Cc:

electronic transmission of messages. mindef.nl
Subject: RE: Radar Gilze

Rijen

Op 8 november ga ik met twee weken verlof (heb ik al sinds mei niet gehad en toen werd plots het debat verplaatst ).
Voor die tijd wil ik het gros klaar hebben. Dit past ook in de reguliere planning, als ik geen verlof zou hebben. Als er
echter last minute zaken veranderen, worden die altijd nog last minute aangepast. Let wel: dat is natuurlijk niet
wenselijk en zorgt bij veel partijen voor veel stress. Mijn afwezigheid dan hebt ook niet. zal veel kunnen opvangen,
maar niet alles. Maw: bij voorkeur voor 8 november.

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 15:42
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; t tno.nl>
Cc: mindef.nl>
Subject: RE: Radar Gilze Rijen

Ha

0K. Wat is de tijdsplanning van de fiches van de WGO? Ik weet dat vandaag is gestart met uitwerkingen van deze
vraag (ipv de andere afstanden 150m enz). Dan kunnen we kijken of we binnen de tijd een reactie kunnen geven.

G rt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

inflo.vaton mindef nlf,

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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: vrijdag 23 oktober 2020 12:43
To: tno.nl>; t tno.nl>

2



Cc: mindef.nl
Subject: RE: Radar Gilze Rijen

Ja, deze mail bedoelde ik inderdaad © Thanks. De laatste weken kan ik door de wirwar van mailtreins en de hoeveelheid
ervan soms echt verdwalen in Outlook. Dat helpt allemaal niet.

Ik begrijp overigens dat het even duurt om een dergelijke berekening /inventarisatie uit te voeren. Deze hoeft ook niet
in de brief mee, maar we willen het zeker wel opnemen in de fiches voor het WGO. Is dat haalbaar?

Groet,

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 11:20
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; t tno.nl>
Cc: mindef.nl>
Subject: RE: Radar Gilze Rijen

Ha

Nav je email zojuist. Bedoelde je deze email van gisteren?

Mbt de berekeningen. Ik denk dat dit niet 123 gebeurd is; maar daar heb ik het oordeel van voor nodig.
Momenteel ben ik met de Kamerbrief bezig. Maandag heb ik de hele dag een workshop en is zo vriendelijk
geweest gisterenavond te werken zodat ik vandaag ermee verder kon. Je krijgt dus vanuit TNO een reactie.

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

lflflO.VatiOifl mindefnl• W tot IIt

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 of messages.

mindef.nl>
Sent: donderdag 22 oktober 2020 08:07
To: tno.nl>; ( tno.nl>
Cc: mindef.nl
Subject: Radar Gilze Rijen

Hi beiden,

3



Nog een hypothetische vraag: stel we zouden de radar toch in Gilze Rijen plaatsen, op welke hoogte zou de radar dan
geplaatst moeten worden om vergelijkbaar zicht te hebben met de locatie Herwijnen?

Dit gaat niet gebeuren maar die vraag blijft terug komen dus dan moeten we er een antwoord op verzinnen.

Groet,

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. 1f 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. 1f 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. 1f 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 1013

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: zondag 25 oktober 2020 09:03
Aan: t BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;
cc:
Onderwerp: RE: Gilze op 50 meter

Goede morgen

Als jij de plaatje maakt zoals deze, dan kan ik zorgen dat ze er allemaal hetzelfde uit gaan zien.
Lukt het om de plaatjes uiterlijk maandag 12u klaar te hebben voor de grafische “nabewerking”?

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 15:28
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFDVASTG;

CC:
Onderwerp: RE: Gilze op 50 meter

Hier zijn de Line-of-Sight plaatjes die ik kan maken. NB: hoogbouw Tilburg wordt waarschijnlijk in onvoldoende mate
meegenomen, ik kan dit nog beter krijgen maar dat wordt maandag. Kleurschakering die liever wil kan ook, maar
niet vandaag vrees ik.

Fijn weekend,

P5: suggereerde nog de bouwhoogteverordeningen niet te vergeten!

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Friday, October 23, 2020 12:40 PM
To: mindef.nl; t tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: Gilze op 50 meter

Hi allen,

Misschien evt stipje aangeven waar de radar op de kaart staat? Merk dat ik er nu onbewust naar zit te
zoeken. En even door de volledigheid: dit gaat over het vraagstuk windpark Deil versus Flevoland, niet
over de verhoging naar 50 meter (dat was de aanleiding van onderstaande mailtrein namelijk).

Groet,



From: mindef.nl>
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 11:57
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nI>; ( tno.nl>;

tno.nl>
Subject: Re: Gilze op 50 meter

Allen,

flc heb via de CLSK afdeling communicatie deze plaatjes laten maken op basis van de SMART-L plaatjes uit
het Elandproef rapport. Het zou mooi zijn als we deze stijl aan kunnen houden. Als TNO de basis aan kan
leveren, dan kan ik LuCo vragen de plaatjes weer zo aan te passen?

Groet,

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG’ < mindef.nl>
Datum: vrijdag 23 oktober 2020 om 11:12:26
Aan: ( mo.nl>, tno.nl>,

mindef.nl>
Onderwerp: Gilze op 50 meter

Hi allen,

Ik kan de mail niet meet tetugvinden, maat volgens mij had ik jullie gevraagd of het mogelijk is inzicht te
bieden in het radar dekkingsprofiel van de St’1ART-L wanneer deze hypothetisch gezien op Gilze Rijen
geplaatst zou worden op 50 meter.

Daar wordt naar gevraagd en de concrete vraag is (bij voorkeur ondersteunt met plaatjes als dat kan):
hoe is de radardekking in Herwijnen op 24 en 50 meter hoogte tov de radardekking in Gilze op 24 en 50
meter?

Kunnen jullie dit toelichten/uitwerken?

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 2511 CB 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.nl
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Doc 1015

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:06
Aan:
Onderwerp: RE: Cluster onderzoek ALS

Dank voor je informatie, we nemen contact met hen op.
Ik heb je reactie op de Kamervragen ontvangen en ben bezig met de verwerking van de input van
iedereen. Mocht er nog iets zijn, dan kom ik daarop terug. Dank in ieder geval voor het meekijken!

Groet,

From:
Sent: maandag 26 oktober 2020 14:18
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Subject: RE: Cluster onderzoek ALS

Beste

Ik was een week met vakantie, vandaar nu pas mijn reactie op je mail.
Wat mij betreft prima als je zelf contact opneemt met het ALS-centrum.
Je kunt het beste bellen met of mailen naar info@als-centrumnl. Zie ook als-
centrum. nl/contact!
Wij hebben voornamelijk contact gehad met

Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

ØØØ
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 6501 BC Nijmegen
T 08$ 144 71 44

Gelde rIand-Zud www.ggdgelderlandzuid.nl

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomQeving.nl!

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 13:01
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>
Onderwerp: RE: Cluster onderzoek ALS

Beste



Ik heb helaas nog geen reactie gehad op onderstaand bericht. Ik zou graag in contact komen met het ALS
Centrum zodat ik hen een aantal vragen hierover kan stellen. Wie bij het ALS Centrum is jouw
contactpersoon geweest en ben jij er akkoord mee als ik zelf even contact met hen leg over dit
onderwerp?

Groet,

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Sent: dinsdag 13 oktober 2020 15:40
To:’ ggdgelderlandzuid.nl>
Subject: RE: Cluster onderzoek ALS

Hi

Graag. Tot nu toe is het contact/input vanuit ALS Centrum via jullie verlopen. Als het jullie scheelt, vind ik
het ook prima om dit zelf te doen, maar dan wel graag met jullie toestemming. Wat jouw voorkeur heeft.

Groet,

From: ggdgelderlandzuid.nl>
Sent: dinsdag 13 oktober 2020 15:19
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindet.nl>
Subject: RE: Cluster onderzoek ALS

hallo
Ik weet niet of het clusteronderzoek al gepubliceerd is. Ik weet ook niet zeker of het ALS Centrum mij
hierover gaat informeren. Kan ik eventueel vragen, of ze dit willen doen.
Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen

ØØØ
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen
T 088 144 71 44

Gelderland-Zuid www.cicidgelderlandzuid. nI

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 15:07
Aan: ggdgelderlandzuid.nl>
Onderwerp: RE: Cluster onderzoek ALS

Hi

2



Ik was even benieuwd of je mogelijk al meet weet over het ALS cluster onderzoek waarin herwijnen is
meegenomen? Hoor graag of je al meer weet. Als je nog niets weet, hoor ik dat ook graag.

Groet,

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Sent: maandag 12 oktober 2020 09:00
To: ggdgelderlandzuid.nl>
Subject: Cluster onderzoek ALS

Hi

Ik vroeg mij af of het ALS cluster onderzoek waar we eerder over hadden gesproken al gepubliceerd is of
op korte termijn wordt gepubliceerd? De heer sprak er ook over in het ronde tafel gesprek d.d.
10 september, dat deze eraan zat te komen, dus ik ben benieuwd of hier al meer nieuws over is.

Hoor graag!

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.nl

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. 1f 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.



Doc 1018

BS/AL/DCO

Van: ventolines.nl>
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 07:22
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; DMO/PROJ N/PROJ N Dl P,

rjksoverheid.nl
CC: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/$AIR C2;

@planet.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo

Inmiddels hebben we van TNO de rapportage ontvangen, waarvoor dank.

Als we het ons goed herinneren is er een wetgevingsoverleg geweest afgelopen maandag 26 oktober. Onze achterban is
erg benieuwd of hierover al wat nieuws te melden is.

Bij voorbaat dank als je een update kunt geven!

Met vriendelijke groet,

Project Manager

Lentotines

WTC Almere 25th floor, P.i. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands
M:
E: ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:28
Aan: ventolines.nl>; mindef.nl; rijksoverheid.nl
CC: mindef.nl; @ventolines.nl>; @ventolines.nl>;

ventolines.nl>; @planet.nl
Onderwerp: Re: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Dag

Ik realiseer mij dat mijn opmerkingen al even op de plank lagen en ik deze niet meer heb gecheckt voor ik ze gisteren
stuurde. Er is inderdaad op 30 september nog een overleg geweest met de Staatssecretaris hierover, maar ze heeft geen
besluit genomen. We werken nu aan een vervolggesprek. Daarvoor is nog geen datum gesteld.



Zodra ik meet weet zal ik dat laten weten, maat weet dat we er mee bezig zijn ondanks dat dit een wat onbevredigend
antwoord is.

Groet,

Van: ventolines.nl>
Datum: vrijdag 9 oktober 2020 om 08:26:42
Aan: T BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>,” DMO/PRO]N/PROJN
DIP” < mindef.nl>, rijksoverheid.nl” rijksoverheid.nl>
Cc:” mindef.nl>,

@ventolines.nl>,” @ventolines.nl>,”
ventolines.nl>,” @planet.nl>

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste en

Dank voor jullie terugkoppeling op het verslag. Ik heb de wijzigingen geaccepteerd en de vraag beantwoord. De
toevoeging was me niet helemaal duidelijk, was het overleg met de staatssecretaris uitgesteld naar 30 september of
later?

We begrepen van TNO dat de rapportage is afgerond. Zouden wij deze kunnen ontvangen? We hebben nu alleen
telefonisch feedback ontvangen van TNO op de meest verstorende wind turbines, maar zouden dat graag op schrift
hebben.

Bij voorbaat dank!

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 10:32
Aan: mindef.nl; ventolines.nl>; riiksovetheid.nl
CC: mindef.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo allen,

Ik denk dat deze even verloren is gegaan in de mailboxen. Bij deze nog een reply van en mij op het verslag.
Excuus voor de vertraging.

Groet,

From: DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Sent: donderdag 8 oktober 2020 10:27
To: ventolines.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

mindef.nl>; rijksoverheid.nl
Cc: mindef.nl>
Subject: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
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Hallo

Vanaf 1 oktober neem ik de rol van over.

Ten aanzien van het opgemaakte verslag hebben wij inhoudelijk geen opmerkingen.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Dan zal ik dit intern bij Defensie coördineren.

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

DM0

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 l Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

M DTN

E mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Van:

___________

Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:53

Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG <

_______ ___________

DMO/PROJN/PROJN DIP <

_______

cc:’

__________ ____________

ventolines.nl>;

__________

DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>;

______________________

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

We zouden graag het bijgevoegde verslag willen delen met onze achterban (er wordt naar gevraagd). Kunnen jullie
aangeven of het verslag voor jullie akkoord is?

Bij voorbaat dank,

Van:
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 11:56

@ventolines.nl>;

en

ventolines.nl>

mi ndef. n 1>

@ kpn mail. n 1>;

mindef.nl>;

<

AL/DGB/DMV/PROJAFD

rijksoverheid.nl;

@ventolines.nl>;

@planet.nl>;
mindefnl.onmicrosoft.com

mi ndef. n 1>;

Wij zijn
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Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindefnl.onmicrosoft.com;
rïjksoverheid.nl

CC: kpnmail.nl>; @ventolines.nl>;
@ventolines.nl>; mindef.nl;

ventolines.nl>; @planet.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste en

Zoals vorige week afgesproken hebben wij een verslag gemaakt van het overleg van vorige week donderdag.

Wij vernemen graag of we alles goed begrepen en opgeschreven hebben of dat jullie wijzigingen voorstellen in het
verslag. Mocht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleiding van het overleg met de staatssecretaris dan zijn we daar
natuurlijk ook erg in geïnteresseerd.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

Lentotines

WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands
M:
E: ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

Oorspronkelijke afspraak
Van:
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:51
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; mindefnl.onmicrosoft.com; riiksoverheid.nl;

CC:
Onderwerp: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
Tijd: donderdag 24september 2020 14:00-15:30 fUTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; M istral

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

Meer informatie over Teams 1 Opties voor vergadering

4



Doc 1019

BS/AL/DCO

Van: f tno.nI>
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 1 5:08
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG; DMO/PROJ N/PROJ N Dl P
CC:
Onderwerp: RE: Nieuwe versie TNO-memo
Bijlagen: VanDenBosch_v4.pdf

Oeps, nu met een attachment...

From:
Sent: Wednesday, October 28, 2020 3:06 PM
To: mindef.nl; mindef.nl
Cc:
Subject: Nieuwe versie TNO-memo

Bijgaand is het bijgestelde memo. Niet aarzelen commentaar/vragen te leveren/stellen. Bij uitblijven daarvan wordt het
op officiele wijze opgestuurd. Vanzelfsprekend geen bezwaar tegen doorlevering binnen het projectteam.

Vriendelijke groet,

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 t and for
damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.



doc 1020

BS/AL/DCO

Van: ventolines.nl>
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 07:22
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG; DMO/PROJ N/PROJ N Dl P;

rjksoverheid.nl
CC: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DOIC4ISR/SAIR C2;

@planet.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo

Inmiddels hebben we van TNO de rapportage ontvangen, waarvoor dank.

Als we het ons goed herinneren is er een wetgevingsoverleg geweest afgelopen maandag 26 oktober. Onze achterban is
erg benieuwd of hierover al wat nieuws te melden is.

Bij voorbaat dank als je een update kunt geven 1

Met vriendelijke groet,

Project Manager

L)Ventotines

WTC Almere 25 floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands
M:
E: ventolines.nl
W: www.ventolines.nl

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:28
Aan: ventolines.nl>; mindef.nl; rilksoverheid.nl
CC: mindef.nl; @ventoline5.nl>; (Jventplines.nl>;

ventolines.nl>; @ptanet.nl
Onderwerp: Re: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Dag

Ik realiseer mij dat mijn opmerkingen al even op de plank lagen en ik deze niet meer heb gecheckt voor ik ze gisteren
stuurde. Er is inderdaad op 30 september nog een overleg geweest met de Staatssecretaris hierover, maar ze heeft geen
besluit genomen. We werken nu aan een vervolggesprek. Daarvoor is nog geen datum gesteld.



Zodra ik meer weet zal ik dat laten weten, maar weet dat we er mee bezig zijn ondanks dat dit een wat onbevredigend
antwoord is.

Groet,

Van: ventolines.nl>
Datum: vrijdag 9 oktober 2020 om 08:26:42
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>,” DMO/PROJN/PRO]N
DIP” < mindef.nl>, njksoverheid.nl’T rilksoverheid.nl>
Cc: mndef.n!>,

@ventolines.nl>, Ccivento!ines.nI>,
ventolines.nl>,” @planet.nl>

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste en

Dank voor jullie terugkoppeling op het verslag. Ik heb de wijzigingen geaccepteerd en de vraag beantwoord. De
toevoeging was me niet helemaal duidelijk, was het overleg met de staatssecretaris uitgesteld naar 30 september of
later?

We begrepen van TNO dat de rapportage is afgerond. Zouden wij deze kunnen ontvangen? We hebben nu alleen
telefonisch feedback ontvangen van TNO op de meest verstorende wind turbines, maar zouden dat graag op schrift
hebben.

Bij voorbaat dank!

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 10:32
Aan: mindef.nl ventolines.nI>; rijksoverheid.nl
CC: mindef.nl
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo allen,

Ik denk dat deze even verloren is gegaan in de mailboxen. Bij deze nog een reply van en mij op het verslag.
Excuus voor de vertraging.

Groet,

From: DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Sent: donderdag 8 oktober 2020 10:27
To: ventolines.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

mindefnl>; rijksoverheid.nl
Cc: mindef.nl>
Subject: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
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Hallo

Vanaf 1 oktober neem ik de rol van over.

Ten aanzien van het opgemaakte verslag hebben wij inhoudelijk geen opmerkingen.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Dan zal ik dit intern bij Defensie coördineren.

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

DM0

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 Kamer I.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A Utrecht

M DTN
M
E mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Van:

__________

Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:53
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG <

_______ ___________

DMO/PROJN/PROJN DIP <

_______

CC:

__________ ____________

ventolines.nI>;

________

ventolines.nl>;

__________

DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>;

______________________

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

We zouden graag het bijgevoegde verslag willen delen met onze achterban (er wordt naar gevraagd). Kunnen jullie
aangeven of het verslag voor jullie akkoord is?

Bij voorbaat dank,

Van:
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 11:56

en

ventolines.nl>

mindef.nl>

@kpnmail.nl>;

mindef.nl>;

AL/DGB/DMV/PRO]AFD

rijksoverheid.nI;

@ventolines.nl>;

@planet.nl>;
mindefnl.onmicrosoft.com

mindef.nl>;

Wij zijn
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Aan: mindef.nl; mindef.nI; mindefnl.onmicrosoft.com;
rijksoverheid.nl

CC: kpnmail.nl>; @ventolnes.nI>;
@ventolines.nl>; mindef.nl;

ventohnes.nI>; @planet.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste en

Zoals vorige week afgesproken hebben wij een verslag gemaakt van het overleg van vorige week donderdag.

Wij vernemen graag of we alles goed begrepen en opgeschreven hebben of dat jullie wijzigingen voorstellen in het
verslag. Mocht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleiding van het overleg met de staatssecretaris dan zijn we daar
natuurlijk ook erg in geïnteresseerd.

Met vriendelijke groet,

Project Manager

Lfentotines

WTC Almere 25 floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands
M:
E: ventolines.nl
W: www.ventolines.nI

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:51
Aan: mindef.nl; mindefjj

mindef.nl; mindefnl.onmicrosoft.com; rijksoverheid.n

CC:
Onderwerp: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar
Tijd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 fUTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; Mistral

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

Meer informatie over Teams Opties voor vergadering
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Doc 1022

BS/AL/DCO

Van: rjksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 14:36
Aan:
CC: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Onderwerp: RE: Planning RCR

Geachte heer beste

Zoals al eerder besproken staan voor het RVB de ruimtelijke procedure en de behandeling in de kamer los
van elkaar.
De RCR is in februari gepubliceerd. Dit is een genomen besluit, het feit dat er in de kamer naar aanleiding
van dit dossier in diverse overleggen nog vragen worden gesteld is voor ons niet van invloed op de
planning.

Er is op dit moment geen vast geplande datum. De werkwijze is dat de nota van reacties op het
voorontwerp en de daaruit vooruit vloeiende wijzigingen van het voorontwerp inpassingsplan zo snel
mogelijk worden verwerkt. Beide stappen worden uitgevoerd met een accordering door Defensie in haar
rol van opdrachtgever. Zodra dit gereeds is zal over gegaan worden tot publicatie van het ontwerp. Zodra
er concreet zicht is op een publicatiedatum zal ikje hierover informeren.

Gelet op de hoeveelheid werk die de verwerking van de reacties met zich meebrengt verwacht ik niet dat
het ontwerp besluit gepubliceerd wordt voor 23 november

Vriendelijke groet,

Oorspronkelijk bericht
Van: WestBetuwe.nl>
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 10:44
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: FW: Planning RCR
Urgentie: Hoog

Geachte

Kun jij kort en adequaat antwoord geven op de onderstaande vraag van mijn wethouder,

Graag een duidelijke planning doorgeven zodat wij als gemeente weten waar we staan en wanneer
vervolgstappen worden gezet.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

WestBetuwe.nl Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen
oneven weken), woensdag en donderdag



Kuipershof 2 1 4191 KH Geldermalsen

Postbus 112 1 4190 CC Geldermalsen
0345 - 72 88 00 1 gemeente@westbetuwe.nl www.westbetuwe.nl

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 11:11
Aan: WestBetuwe.nl>
Onderwerp: Planning RCR

Hi

Wil jij uitzoeken hoe het proces van de RCR in de tijd loopt? De kamerbehandeling is uitgesteld tot 23
november en daarmee ook de beantwoording van de nog openstaande vragen (ca 114).

De zorg vanuit Herwijnen is dat het terinzage leggen van het definitie ontwerp in de tijd snel na de
behandeling in de kamer is. Kunnen wij kijken of hier tekening mee is gehouden?

Hartelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
beticht 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. 1f 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 resutting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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BS/AL/DCO

Van: ventolines.nl>
Verzonden: maandag 2 november 2020 12:36
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; DMO/PRDJ N/PROJ N Dl P;

rijksoverheid.nl
CC: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;

@planet.nl; minezk.nI
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Beste

Bedankt voor je bericht. Inderdaad vervelend dat het is uitgesteld, ook voor jullie denk ik.

Ik hoop ook dat er meer duidelijkheid komt eind november.

Groeten

Van: mindef.nl
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 13:56
Aan: mindef.nl; rijksoverheid.nl
CC: mindef.nl; @planet.nl;

min ezk. nI
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar

Hallo

Het wetgevingsoverleg dat gepland stond in oktober is vanwege de gedeeltelijke lockdown verplaatst naar 23 november
a.s. Dat betekent dat ik er dus ook helaas nog niets over kan zeggen.

Ik begrijp dat dit een tegenvaller is voor jullie, maar ik kan er op dit moment niets mooiers van maken. Hopelijk hebben
we meer duidelijkheid na het wgo eind november.

Groet,

beoordeeld in doc 1018
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG
Verzonden: donderdag 26 november 2020 16:25
Aan:
CC: AL/DGB/DMV/PROJAFD;

CDR, BS/AL/DGB/DMV
Onderwerp: RE: Radargate Herwijnen: 1 14 antwoorden nauwkeurig geanalyseerd.

Hi

Dank voor je memo en snelle reactie! Gezien de termijn waar we mee te maken hebben, ga ik deze direct
aan de Stas meegeven in de aanvullende bundel voor het weekend. Mocht ze een definitief stuk / memo
willen hebben, dan hoor je snel van mij.

Het enige wat ik nog uit deze memo zou missen is een conclusie / stelling dat deze berekeningen niet
representatief zijn voor de SMART-L te Herwijnen en dat er zekere onjuiste aannames zijn gedaan
waardoor de uitkomst ver van de werkelijkheid staat. Is zoiets nog mogelijk?
Klein dingetje: ik zou in de eerste zin
Naar aanleiding van het aan mij verstrekte Excel spreadsheet waarmee zou orden aangetoond dat de primaire radarcomponent van

de SMART-L installatie niet aan de ICNWP richtlijn voldoet wordt het volgende opgemerkt

Het groene woord willen toevoegen.

Is dat een idee?

Groet,

From: t
Sent: donderdag 26 november 2020 16:01
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Cc: AL/DGB/DMV/PROJAFD;
Subject: RE: Radargate Herwijnen: 114 antwoorden nauwkeurig geanalyseerd.

Dag

Hopelijk heb jij iets aan bijgesloten memo. Als je het te wilt gebruiken laat het weten, dan laat ik het nog reviewen. Ik
heb er trouwens geen bezwaar tegen als dit na die review naar de bewoners wordt doorgeleid.
De waarde van het door de bewoners aangeleverde document is in mijn optiek nihil. Ik snap niet waar de numerieke
waarden die gebruikt zijn vandaan komen.
Wat betreft de verschillende waarden van het piekvermogen van de MPR ten opzicht van het piekvermogen van de
SMART-L komt de factor 75 redelijk in de buurt. Ik heb er trouwens geen weet van dat er ook andere
verhoudingsgetallen zijn genoemd.

Groet!

P5: Ik heb vorige week vernomen dat Agentschap Telecom (AT) RadHaz-berekeningen van de radar wil gaan uitvoeren.
Dientengevolge zal Thales NL ‘ruwe schattingen’ van enkele fysische grootheden naar AT verstrekken. Ik weet niet of
het AT rapport openbaar wordt.



From: mindef.nl < mindef.nI>
Sent: Thursday, November 26, 2020 1:31 PM
To: tno.nI>; tno.nl>
Cc: mindef.nI
Subject: FW: Radargate Herwijnen: 114 antwoorden nauwkeurig geanalyseerd.

Hi en

We hebben wat stukken ontvangen welke uit de hand van het bewonerscomite komen. Daarbij hebben ze
bijgevoegd document gedeeld waarin berekeningen zouden zijn uitgevoerd dle aan zouden tonen dat de
SMART-L niet aan de ICNIRP richtlijnen voldoet.

Zouden jullie hier eens naar willen kijken? Is hier iets op aan te merken! iets over te zeggen? Hoe zijn
deze berekeningen anders dan die van jullie? Mijn verwachting is dat niet de juiste
berekeningen/aannames zijn aangehouden, maar dat kan ik niet beoordelen. Daar heb ik jullie voor
nodig. Ik zou graag de Stas kunnen aangeven wat de waarde hiervan is.

Ik heb niet meer dan dit bijgevoegd document en onderstaande mailtrein. Daarin is terug te lezen dat ze
blijven beargumenteren dat zij berekeningen hebben dat de smart-l niet voldoet.

Hoor graag!

From: BSc, BS/AL/BSG cmïndef.nl>
Sent: donderdag 26 november 2020 10:59
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>;

AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>
Cc: CDR, BS/AL/DGB/DMV @mindef.nl>; GENMAJ, MA, BS/AL/DGB/DV

mindef.nl> BS/AL/BSG/Mobpool < @mindef.nl>
Subject: Fwd: Radargate Herwijnen: 114 antwoorden nauwkeurig geanalyseerd.

Dag en

Het comité/de stichting heeft de VCD weer gezocht met oog op het WGO. Zouden jullie dit voor willen
bereiden?

Barbara zal voor het weekend al iets nodig hebben ter voorbereiding. Lukt dat?

Groeten,

2



Doc 1036

BS/AL/DCO

Van: minezk.nl>
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 13:50
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; Ingen, DC, van, GENMAJ, MA,

BS/AL/DGB/DV
Onderwerp: FW: 20201 127 Verklaring van geen bezwaar (VVGB) Windpian Blauw (Flevoland)

Dag en

Zoals gisteren ook al even gewisseld met De WGB voor wp Blauw is afgegeven (en daar is dit windpark uiteraard
heel happy mee). Voor de zekerheid stuur ik dit even tkn door.

Van:
Verzonden: donderdag 26 november 2020 13:36
Aan:
CC: @mindef.nl; @mindef.nl;

tno.nl;
Onderwerp: 20201127 Verklaring van geen bezwaar (VVGB) Windplan Blauw (Flevoland)

Geachte

Het radarverstoringsonderzoek voor de Windplan Blauw (Flevoland), dat u door TNO hebt laten
uitvoeren is beoordeeld door het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van het ministerie van
Defensie zoals bedoeld in art. 2.5 vierde lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening.

Het CLSK komt met de beoordeling van dit radarverstoringsonderzoek, met TNO referentie DHW
2020-RT-1 00335700 en projectnummer 060.42771/01.30.01 van 24 november 2020, tot de volgende
conclusie.

Voor zowel de luchtverkeersleidingsradars als de gevechtsleidingsradars blijft de door dit windpark veroorzaakte
radarverstoring binnen de in 2020 gestelde limieten. Het CLSK heeft dan ook geen bezwaar tegen realisatie van dit
windpian Blauw volgens dit getoetste plan.

Het ministerie van Defensie kan zich vinden in de onderzoeksresultaten van TNO en ziet daarnaast ook geen andere
redenen om zich tegen de komst van dit windpark te keren.

Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaren heeft tegen het realiseren van Windplan Blauw zoals is
voorgelegd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie,
namens deze,



Hoofd Sectie Omgevingsmanagement

In opdracht

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rij ksvastgoed bedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 16169 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping 1 3511 BS Utrecht

(secretariaat)
@rijksoverheid.nl

W http://www.riiksvastgoedbed riif. nI

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed

Met vriendelijke groet,

RVB/Afd Klant- en Vastgoedmanagement
Omgevingsmanager vastgoed Defensie

tel.

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. 1f 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.
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dcc 1043

Van:
Verzonden: vrijdag 18september2020 17:37
Aan: Craaikamp, GEA, van, Mr., BS/AL
CC: BS/AL; CDR (LD), , BS/AL/BSG/PROJ BSG; %

Secretaris-Generaal, , BS/AL/BSG
Onderwerp: 200918 Concept verslag BR 18 september 2020
Bijlagen: 200918 Concept verslag BR 18 september 2020.docx

Hoi Gea,

Bijgesloten het concept-verslag van de ER van vandaag. © graag in IEABS en print tbv
ministerstaf maandag.

Groet,



doc 1044

Van: , BS/AUDS
Verzonden: maandag 23 september2019 13:25
Aan: 1 ‘Kab Ds; BS/AUDS/Kab DS;

BS/AUD5/Kab DS
Onderwerp: FW: Onjuistheden en nieuwe informatie over Militaire radar in Herwijnen. Hoe onvolledig

en onjuist kan informatie zijn? Dinsdag moties!
Bijlagen: AH0000l .htm; Afl00001 .htm; Afl00001 .htm; Afl00002.htm; VAO Herwijnen verslag

11 sept 1 9.docx; Afl00003.htm; Afl00002.htm; Afl00004.htm; kamerbrief-over-het
besluit-tot-toepassing-van-de-rijkscoordinatieregeling-ten-behoeve-van-het
project-’militair-radarstation-herwijnen’.pdf; Afl00005.htm; Afl00003.htm;
ATT00006. htm; Afl00002.htm; AU00007.htm; ATT00004.htm; Afl00008.htm

Van: , BS/AL/BSG
Verzonden: maandag 23 september 2019 13:24:58 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen
Aan: BS/AL/DS
Onderwerp: Ewd: Onjuistheden en nieuwe informatie over Militaire radar in Herwîjnen. Hoe onvolledig en onjuist
kan informatie zijn? Dinsdag moties!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: ‘2 , BS/AUBSG” @mindef.nl>
Datum: 23 september 2019 om 08 :49:05 CEST
Aan: CDRE, MA, BSIAJJIfflB” @mindef.nl>
Kopie: . EMSD, BS/ALJBSGIMobpooI”

@mindefnl>
Onderwerp: Doorst.:frs’] Onjuistheden en nieuwe informatie over Militaire radar in
Herwijnen. Hoe onvolledig en onjuist kan informatie zijn? Dinsdag moties![

Goedemorgen

Onderstaande mail is aan alle TK-leden gestuurd i.v.m. de stemming morgen over de moties.
Zou ik zo snel mogelijk input kunnen krijgen hoe ik hierop reageer richting coalitie? Ik moet
vanochtend een reactie kunnen geven.

En heb jij hier al contact over met de gemeente? Anders bel ik de wethouder en burgemeester
ook even.

Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Begin doorgestuurd beticht:
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Van: @gmail.com>
Datum: 22 september 2019 om 20:15:43 CEST
Aan: T.kuzu @ tweedekamer.nl, F.Azarkan @ tweedekamer.nl,
S .ozturk @ tweedekamer. ni, T .baudet @ tweedekamer. nt,
T.Hiddema@ tweedekarner.nl, C. vbrenk@tweedekamer.nl,
H.krol @ tweedekamer. ni, M .vRooijen @ tweedekamer. ni,
s.geleii nse@tweedekamer.nl, R.bisschop @ tweedekamer.nl,
c.stoffer @ tweedekamer. ni, C .vdStaaij @ tweedekarner. ni,
eva.akerboom@tweedekamer.nl, F.arissen @ tweedekamer. ni,
Esther.ouwehand@tweedekamer.nl,
christine.teunissen@tweedekamer.ni,
L. vRaan@tweedekamer.ni, F.Wassenberg @ tweedekamer.nl,
E.bruins @ tweedekamer.nl, C.dik @ tweedekamer. ni,
G. segers@tweedekamer.nl, s.vandergraaf@ tweedekamer. ni,
“Voordewind 1.5.” <J.voordewind@ tweedekamer.nl>,
rn.alkaya@tweedekamer.nl, s .beckerman @ tweedekamer.nl,
f.futselaar @ tweedekamer. ni, Jasper.vdijk@tweedekamer.nl,
M.hijink@ tweedekamer.nI, Skarabulut@sp.nl,
h. vgerven@tweedekamer.nl, B . vKent@tweedekamer.ni,
N.kooiman @ tweedekamer. ni, P. Kwint@tweedekamet.nl,
C .Laci ri@tweedekamer.nl, R.leij ten@tweedekarner.nl,
L.Marijnissen @ tweedekamer.nf, M.vnispen @ tweedekamer.nl,
Rvraak@sp.nl, L.bromet @ tweedekarner. ni,
K.buitenweg @tweedekamer.nl, LDiks@tweedekamer.nl,
C.ellemeet @ tweedekamer.nl, R.grashoff@tweedekamer.nl,
J.klaver@tweedekamer.nl, S.Kroger’tweedekamer.n1,
w . renkema@tweedekamer.nf, b. snels@tweedekamer.nl,
L.Westerveld @ tweedekamer.nl, T.vdlee @ tweedekarnet. ni,
B. vOjik@tweedekamer.nl, Z.Ozdil @ tweedekamer. n t,
N .Ozutok @ tweedekarner. ni, S .belhaj @ tweedekarner.nl,
V.bergkamp @ tweedekamer.nI, A.bouali @ tweedekamer.nl,
A.Diertens @tweedekamer.nl, P.diikstra@ tweedekamer.nl,
M .Groothuizen @ tweedekamer.nl, RJetten@tweedekamer.nl,
1 .Paternotte @ tweedekamer. ni, A .pechtold @ tweedekarner.nl,
R.Raemakers @ tweedekamer.nl, r.schonis @ tweedekamer.nl,
rn.sienot@tweedekamer.nl, S .sjoerdsma @ tweedekamer.nl,
j .sneller@ tweedekamer. ni, K. verhoeven@tweedekamer.nl,
t.dgroot@ tweedekamer. ni, m.dboer@ tweedekamer.ni,
j .vei js@tweedekamer.nl, p. vmeenen@tweedekamer.nl,
S .vweyenberg @ tweedekamer.nl, K. arib@tweedekamer.nl,
1 .asscher@ tweedekamer. ni, “Kerstens, 1.
<j .kerstens @ tweedekamer.nl>, g.vdi jk@tweedekamer.nl,
S .Dijksma@ tweedekamer.nl, K.vdHul @ tweedekamer. ni,
A.kuiken @ tweedekamer. ni, w.moorlag @ tweedekamer.nl,
H.nijboer@ tweedekamer.nl, L.ploumen @ tweedekamer.nl,
rn.amhaouch@tweedekamer.nl, H.bniïnsslot @ tweedekamer. ni,
1.geluk-poortvliet @ tweedekamer. ni, J. geurts@tweedekamer.nl,
S .Buma @ tweedekarner. ni, P.Heerma @ tweedekamer.ni,
M.vhelvert@tweedekamer.nJ, A.kuik@tweedekamer.nl,
M.vMartels@tweedekamer.nI,
Agnes.muler@tweedekamer.nl,
Pieter.omtzigt@tweedekamer.nl,
W.p.h.peters@tweedekamer.nl, M.rog@tweedekamer.nl,
E.Ronnes @tweedekamer.nl, e.slootweg @ tweedekamer.nI,
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C.vDam @ tweedekamer. ni, . vdberg@tweedekamer.nl,
h.vdrnolen@ tweedekamer.nl,
M. vtoorenburg@tweedekamer.nl, A. Kops@tweedekamer.ni,
B .rnadlener @ tweedekamer.nl, D. graus@tweedekamer.nl,
D. vWeerdenburg@tweedekamer.nl,
EMulder@tweedekamer.nl,
G.Markuszower@ tweedekamer.nl,
G .Popken@ tweedekamer. ni, G.wilders @ tweedekamer.nl,
H.beertema@ tweedekamer.nl, K. gerbrands@tweedekamer.nl,
L.helder@ tweedekamer.nI, Leondejong@tweedekamer.nl,
I.agema@tweedekamer.nl, M .Bosma@ tweedekamer.nl,
rn.dgraaf@tweedekamer.nl, R.deroon @ tweedekamer. ni,
r.vaalst @ tweedekamer.nl, S .fritsma @ tweedekamer.nJ,
T.vdijck @tweedekamer. ni, V.Maeijer@ tweedekamer.nl,
t. aartsen@tweedekamer.nl, M . azmani@tweedekamer.nl,
B.becker@ tweedekamer. ni, A.vdbosch @ tweedekamer.nl,
A.bosman @ tweedekamer. ni, K. Diikhoff@tweedekamer.nl,
Rdijkstra@tweedekamer.nl, z.elyassini @ tweedekamer.nl,
t. heererna@tweedekamer.nl, S .Hermans @ tweedekamer.nl,
D .Koerhuis @tweedekamer.nl, S. Koopmans@tweedekamer.nl,
a.laan @ tweedekamer.nl, h.lodders @ tweedekamer. ni,
secretariaat.middendorp@tweedekamer.nl,
J .Middendorp @ tweedekamer.nl, A. mulder@tweedekarner.nl,
C.Ni jkerken@tweedekamer.nl, A.rutte @ tweedekamer.nl,
Secretariaat.Telegen@tweedekamer.nl,
.tielen @ tweedekamer.nl, h.veldman @ tweedekamer.nl,

A.weverling @ tweedekarner.nl, D.Wiersma @ tweedekamer.nl,
M.Worsdorfer @ tweedekamer.nl, B .vtWout @ tweedekamer. ni,
D.Yesilgoz-Zegerius@tweedekamer.nl,
1 .dlange @ tweedekamer. ni, Aukjedevries@tweedekamer.nl,
E.ziengs @ tweedekarner. ni
Onderwerp: Onjuistheden en nieuwe informatie over
Militaire radar in Herwijnen. Hoe onvolledig en onjuist
kan informatie zijn? Dinsdag moties!

Geachte Tweede Kamerleden,

Op 16 - 09 is de kamerbrief van de staatssecretaris visser aan
de le Kamer verschenen, dit in reactie op vragen gesteld m.b.t.
inzet Rijkscoordinatieregeling voor militaire rader te
Herwijnen. Gezien de gehele gang van zaken de afgelopen 2
jaar, én de gang van zaken van afgelopen 3 weken, ondanks de
belofte van Stass Visser om de communicatie met de gemeente
en bewoners te verbeteren en transparant te zijn, zien wij
wederom meerdere onjuistheden in het verhaal, ontbrekende
informatie en de onwil om af te wijken van een “nu eenmaal”
ingezette richting voor Plaatsing van de Radar in Herwijnen.

Ons vertrouwen is geschaad, verdwenen en niet meer te
herstellen na wederom gedraai, ondoorzichtigheid en
doordrukken met onjuiste argumenten.

Om die reden vragen wij u met klem om aanstaande de
ingediende moties van mevr Karabulut (motie 652 (3l936
de heet Kerstens (motie 657 (31936)) te steunen zodat de
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radarinstallatie in Herwijnen op een andere, meer geschikte
locatie wordt geplaatst.

Uiteraard hebben de moties 653 (stralingonderzoek), 654
(monitoren personeel defensie), 655 (alternatieve locatie) en
656 (onderzoeksinstituten) ook onze steun, waarbij motie 655
(alternatieve locatie onderzoek) een le stap is.
De motie 654 mbt gezondheid defensiepersoneel is uiteraard
een goed voorstel, maar heeft met deze radarinstallatie weinig
te maken. Dit aangezien het geplande radarstation in Herwijnen
een onbemand station wordt.

Hieronder geven wij, naast alle al eerder genoemde
argumenten, onze mening over de laatst binnengekomen brief
van de staatssecretaris aan de leden van de le kamer. Ook
hierin dus weer onvolledigheid, onjuistheid. De inhoud van
deze brief rechtvaardigt ons verzoek de moties te ondersteunen.

Cumulatief Effect
In de kamerbrief (zie bijlage) met antwoorden wordt gesteld op
pagina 4 bovenaan dat omwonenden van TNO antwoorden
hebben gekregen op vragen met betrekking tot cumulatieve
effecten. Dit is pertinent onjuist, en hier zijn geluidsopnamen
van, ook door Follow The money beluisterd en weergegeven.
De vragen over cumulatie zijn door TNO weggewuifd als “o ja,
zou kunnen, weten we niet’.

Vervolgens staat er onderaan pagina 4:

Het memorandtun, de onderzoeksopdracht voor het vervolgonderzoek naar
cuinutatieve effecten en de specifieke vragen van Defensie zijn inmiddels met de
gemeente West Betuwe gedeeld. Hiermee wordt de gemeente West Betuwe in de
gelegenheid gesteld om de vraagstelling aan te vullen. Ook zal Defensie in overleg
met de gemeente bezien of en hoe bewoners hierbij worden betrokken. Ook kan de
gemeente voorstellen om andere gerenoînmeerde wetenschappelijke
onderzoeksinstituten bij dit onderzoek te betrekken.

Waarom wordt dit Memorandum, waar wij pas sinds 2 weken
door Follow the Money van weten, niet ook direct met ons als
bewoners gedeeld? (n plaats van “of en hoe”. Ondertussen zijn
wij specialisten op het gebied. En de Stass heeft transparantie
en verbetering van de communicatie beloofd.

Blootstellingslimieten en voorzorgsprincipe:
In de brief van Defensie wordt er totaal geen rekening
gehouden met het voorzorgsprincipe (max 6V/m) zoals in
andere Europese landen wordt toegepast en de
gezondheidseffecten op lange termijn. Defensie heeft het over
de wettelijke blootstellingslimieten (van 50V/m). Nergens in
Nederland is de veidsterkte hoger dan 6V/m en gemiddeld
tussen O,3V/m en 3V/m. Defensie houdt vast aan 50V/M omdat
het stralingsniveau van deze radar daar dicht in de buurt zal
komen, is ons vermoeden. Maar ook hier geen duidelijkheid,
concrete getallen en bewijs.

Factor tijd:
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Door Defensie wordt nu ineens de factor tijd gebruikt om haast
te maken met het proces. Naast een 6-voudig MASS
radarsysteem heeft Nederland ook 4 Smart L radars op haar
marineschepen. Deze hebben ook dezelfde functionaliteit als
de 2 Smart L radars op land. Een mogelijk uitvallen van de
radar te Nieuw Milligen kan tijdelijk goed opgevangen worden
door deze radar installaties. Daarmee is de factor tijd voor het
vinden van een geschikte locatie van tafel.
https://www.defensie.nl/actueellnieuws/2018/10/09/grote-
opknapbeurt-voor-radarsysteem
https ://magazines .defensie. nl/materieelgezien/20 17/09/artikel-
nieuwe-smart-1-eI r-radar

Daarnaast zullen de te nemen vervoigstappen in de RCR
procedure zorgen voor nog meer vertraging door de
bezwaarhebbenden (bewoners en gemeente West Betuwe). Er
kan beter NU besloten worden voor een alternatief traject, dat
zal sneller resultaat opleveren dan het krampachtig volhouden
op de ingeslagen weg.

Vermogen Smart L radar:
Tijdens diverse bijeenkomsten hebben we gevraagd naar het
vermogen van de radar. Dit antwoord kon en mocht niet
worden gegeven want dit was “classified”. Nu wordt antwoord
gegeven dat de radar een vermogen heeft “onder de 100kW”;
dus onder 100.000 Watt!! Of het was echt classified (maar dan
zou deze info niet worden gegeven); anders was de gevraagde
informatie weer onterecht onthouden. Ter vergelijking: De
Radar van de KNMI die ook in Herwijnen staat heeft een
vermogen van 4 tot 5 Kilowatt is ons verteld. De Militaire
radar is een factor 20 maal zo hoog.

Vervanging radars en nationale oefengebieden:
Er wordt gesproken over de bewaking van het luchtruim en het
begeleiden van militaire luchtoperaties in nationale
oefengebieden. Naast de gezondsheidsrisico’s, vragen we wat
de overlast zal gaan worden door het oefenen met straks de (35
+ 9) F35 gevechtsvliegtuigen die moeilijk door een radar
kunnen worden gedetecteerd. De radar zal dan ook vooral in de
sterke staring mode gebruikt gaan worden met piekbelasting.
We verwachten ook overlast te krijgen met diverse radar
oefeningen in ons woongebied. Ook hier wordt geen
duidelijkheid over gegeven.

Rijkscoördinatie regeling en RIP:
Belanghebbenden die een zienswijze indienen als het
Rijksinpassingsplan tRIP) ter inzage ligt, kunnen vervolgens
tegen het besluit tot vaststelling van het R]P beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Gemeenten en provincies zijn van dit beroepsrecht
uitgezonderd. Hoe verhoudt zich dit tot de opmerkingen van de
stass in het AO waarin zij aangaf dat gemeente en provincie op
alle normale stappen in de procedure hun zienswijze mogen
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geven? Door de RCR worden zij buitenspel gezet. Lees
hiervoor het verslag van het AO van 4 en 11 September.

Ook in het AO van 4 September geeft stass Visser aan dat een
nieuwe radar in Nieuw Milligen 60 meter hoger moet worden
dan de oude, en dat dit technisch niet haalbaar is. Zo ook doet
zij dit in de brief aan de eerste kamer. Hoe valt dit te rijmen
met bijgaande artikelen dat in de haven in Rotterdam een 70
meter hoge radarinstallatie wordt gebouwd, en zelfs een van
118 meter hoog?
https ://www.transport-online. nl/site/9204 1/maasviakte-kri 1 gt
70-meter-hoge-radartoren/
https ://www . gww-bouw. nl/artikel/beton-special- 118-meter-
hoge-radartoren-waakt-over-de-schelde/

Nationale Veiligheid, flinterdun argument
Enkele dagen geleden verscheen onderstaand artikel in de
stentor:
https://www.destentor.nl/flevoland/hoe-ruzie-over-een
militaire-radar-bi 1-apeldoorn-de-bouw-van-twee-
megawindparken-in-flevoland-lam-legt--ae39f547/

Een merkwaardige quote uit het artikel is de volgende:
Voor de meRawindparken in Flevoland is het cruciaal dat de
nieuwe radarinstallatie in Herwijnen er snel komt. Want
zolang de oude radar op de Veluwe in gebruik is, kan de bouw
van de Ftevolandse windparken niet van start. Volgens Visser
is dat een groot probleem, want die windmolens zijn ‘cruciaal
voor het behalen van de ambitieuze doelstellingen voor
duurzame energie van het kabinet’. Als de realisatie van een
nieuwe radar vertraging oploopt ‘komen de doelstellingen van
het Energieakkoord direct in het geding’, stelt ze.

Dit is uiterst merkwaardig. Visser gaat ineens op de stoel zitten
van Economische Zaken en Klimaat om zich in te zetten voor
de Klimaatdoelstellingen. Je kan hiermee afleiden dat de
argumentatie van Nationale Veiligheid om in Herwijnen te
plaatsen flinterdun is. Dat vinden we als gemeente en bewoners
al heel lang. Dit bevestigt dat ook weer.

Kortom, voor ons is de maat vol.
En wij vragen u, dit alles gelezen hebbend, en alle voorgaande
informatie meenemend en opgeteld te besluiten dat dit traject
een doodlopende weg is. De Volkskrant heeft al gekopt met
“defensie haalt bakzeil en zoekt alternatieve locatie”. Het is tijd
dat de stass dit ook gaat doen.

Met vriendelijke groet,
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()
Van: BS/AUDS
Verzonden: maandag 23 september 2019 14:47
Aan: 1 3/AUDS/Kab DS; 1 ‘AUDS/Kab DS;

BS/AUDS/Kab DS
Onderwerp: FW: Onjuistheden en nieuwe informatie over Militaire radar in Herwijnen. Hoe onvolledig

en onjuist kan informatie zijn? Dinsdag moties!

Van: BS/AL/BSG
Verzonden: maandag 23 september 2019 14:46:34 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlïjn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen
Aan: CDRE, MA, BS/ALJHDB
CC: EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool; 1 LTGEN, BS/AL/DS
Onderwerp: Re: Onjuistheden en nieuwe informatie over Militaire radar in Herwijnen. Hoe onvolledig en onjuist kan
informatie zijn? Dinsdag moties!

Voordewind stelt in ieder geval al de volgende vraag die ik zo moet beantwoorden:

Vraag over deze zin in de nieuwste brief van de stass aan de Eerste Kamer:
‘De omwonenden hebben op de informatieavonden vragen gesteld over cumulatieve effecten door
verschillende bronnen zoals een weerradar van het KNMI, navïgatieradars van schepen op de waal en GSM.
Dïe vragen zijn door een deskundige van TNO ter plekke beantwoord.’
Ik krijg van Herwijnen terug dat die vraag werd weggewuifd en er geen risico’s waren van cumulatïeve
effecten. Hoe kon men dat weten want er was toch nog geen nader onderzoek gedaan toch. Dat gebeurt nu
toch? Als dit antwoord al wel bekend was waarom doen we nu alsnog dit onderzoek dan?

Het memorandum bevatte alleen een quick scan dus hoe konden de vragen toen zo snel worden beantwoord
en weggewuifd met een resoluut nee?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 sep. 2019 om 12:20 heeft BS/AL/B$G @mindef.nl> het
volgende geschreven:

Dag

Wanneer ontvang ik de info?

Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 sep. 2019 om 08:49 heeft BSc, BS/ALIBSG
@mindef.nl> het volgende geschreven:

Goedemorgen

Onderstaande mail is aan alle TK-leden gestuurd i.v.m. de stemming morgen
over de moties. Zou ik zo snel mogelijk input kunnen krijgen hoe ik hierop
reageer richting coalitie? Ik moet vanochtend een reactie kunnen geven.
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En heb jij hier al contact over met de gemeente? Anders bel ik de wethouder
en burgemeester ook even.

Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Begin doorgestuurd bericht:

Van:
<1 t@grnail.com>
Datum: 22 september 2019 om 20:15:43 CE$T
Aan: T.kuzu @ tweedekamer.nl,
F.Azarkan @tweedekamer.nl,
S.ozturk @tweedekamernl,
T.baudet @ tweedekarner. ni,
T.Hiddema@ tweedekamer.nl,
C.vbrenk@tweedekarner.nl,
H.krol @tweedekamer.nl,
M.vRooijen @tweedekamer.nl,
s.geleij nse@tweedekamer.nl,
Rbisschop@tweedekamer.nl,
c.stoffer@ tweedekamer.nl,
C.vdStaaij @ tweedekamer.nl,
eva.akerboom@tweedekamer.nl,
F.arissen @tweedekamer.nl,
Esther.ouwehand@tweedekamer.nl,
christine.teunissen@tweedekamer.nl,
L. vRaan@tweedekamer.ni,
f.Wassenberg@tweedekamer.nl,
Ebruins@tweedekamer.nl,
C.dik@ tweedekarner.nl,
G.segers @ tweedekamer.nl,
s.vandergraaf@ tweedekamer.nl, “Voordewind
J.S.” <J.voordewind@tweedekamer.nt>,
rn.alkaya@tweedekamer.nt,
s.beckerman @ tweedekamer.nl,
f.futselaar@tweedekamer. ni,
Iasper.vdijk@tweedekamer.nl,
M.hijink@ tweedekamer. ni, Skarabulut@sp.nl,
h.vgerven @tweedekamer.nl,
B.vKent@ tweedekamer.nl,
N .kooiman @ tweedekamer. ni,
P.Kwint@ tweedekamer.nl,
C.Lacin @tweedekamer.nl,
Rlijten@tweedekamer.nl,
L. Marijnissen@tweedekamer.nl,
M.vnispen@tweedekamer.nl, Rvraak@sp.nl,
L.bromet@ tweedekamer. ni,
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K. biiitenweg@tweedekamer.nl,
1. Diks@tweedekamer.nl,
C.ellemeet@ tweedekamer.nl,
R. grashoff@ tweedekamer. fl1,
J.klaver@ tweedekamer.nl,
S.Kroger@ tweedekarner. ni,
w .renkema @ tweedekarner. ni,
b.snels @tweedekamer.nI,
L.Westerveld @ tweedekamer.nl,
T.vdlee @ tweedekarner.nl,
B. vOjik@tweedekamer.nl,
Z.Ozdil @tweedekamer.nl,
N.Ozutok@ tweedekamer.nl,
S .bethaj @ tweedekamer.nl,
V.bergkamp @ tweedekamer.nl,
A.bouali @tweedekarner.nl,
A.Diertens @ tweedekarner.nl,
P.dij kstra@tweedekamer.nl,
M.Groothuizen @tweedekamer.nl,
R.Jetten@tweedekamer.nI,
J.Paernotte @ tweedekamer.nl,
A.pechtold ( tweedekamer.nl,
R . Raemakers@tweedekarner.nl,
r.schonis @tweedekamer.nl,
rn.sienot@tweedekarner.nl,
S.sjoerdsma@ tweedekamer.nl,

sneller@tweedekamer.nl,
K.verhoeven @ tweedekamer.nI,
t.dgroot@ tweedekamer.nl,
rn.dboer@tweedekamer.nl,
j.veiis @ tweedekamer.nl,
p.vmeenen @ tweedekamer. ni,
S. vweyenberg@tweedekamer.nl,
K.arib @ tweedekamer.nl,
1 .asscher @ tweedekamer.nl, “Kerstens, J.”
<1 .kerstens @ tweedekamer.nl>,
g.vdiik@tweedekamer.nl,
S. Dijksma@tweedekamer.nl,
K. vdHul@tweedekamer.nl,
A.kuiken @tweedekamer.nl,
w .moorlag @ tweedekamer.nl,
H.nijboer@ tweedekamer.nl,
L.ploumen @ tweedekamer.nl,
rn.amhaouch@tweedekamer.nl,
H .bruinsslot@tweedekamer.nl, 1 .geluk
poortvliet@tweedekamet.nl,
J. eurts @ tweedekamer.nl,
S.Buma @ tweedekamer.nl,
P.Heerma@tweedekamer.nl,
M.vhelvert@tweedekamer.nl,
A.kuik @ tweedekamer.nl,
M. vMartel@tweedekarner.nl,
Agnes.mulder@tweedekamer.ni,
Pieter.omtzigt@tweedekamer.nl,
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W.p.h.peters @ tweedekamer.nl,
M.rog@ tweedekamer.nI,
E.Ronnes @ tweedekamer. ni,
e.slootweg @ tweedekamer.nl,
C.vDam @tweedekamer.nI,
j .vdberg @ tweedekamer. ni,
h.vdmolen @ tweedekamer.nl,
M. vtoorenburg@tweedekamer.nl,
A. Kops@tweedekamer.nL,
B.madlener@ tweedekamer.nl,
D. graus @ tweedekamer.n t,
D.vWeerdenburg @tweedekamer.nl,
E.Mulder@tweedekamer. ni,
G.Markuszower@ tweedekamer.nI,
G.Popken @ tweedekamer.nl,
G.wilders @tweedekamer.nl,
H.beertema@ tweedekamer.nl,
K. gerbrands@tweedekamer.nl,
Lhelder@tweedekamer.nl,
Leondelong@tweedekamer.nl,
M.agema@tweedekpmer.nl,
M.Bosma@ tweedekamer.nl,
m.draaf@ tweedekamer.nl,
R.deroon @tweedekamer.nl,
r.vaalst@tweedekamer.nl,
S .fritsma@ tweedekamer.nl,
T.vdi jck@tweedekamer.nl,
V.Maei jer@tweedekamer.nl,
t.aartsen @tweedekamer.nl,
M.azmani @tweedekamer.nl,
B.becker@ tweedekamer.nI,
A.vdbosch @ tweedekamer.nl,
A.bosman @ tweedekamer.nl,
K.Dijkhoff@ tweedekamer.nI,
Rdijkstra@tweedekamer.nl,
z.elyassini @tweedekamer.nl,
r.heerema@ tweedekamer.nI,
S .Herrnans @ tweedekamer. ni,
D.Koerhuis@tweedekamer.nI,
S .Koopmans @ tweedekamer. ni,
aiaan@tweedekamer.nl,
h.lodders @ tweedekamer.nl,
secretariaat.middendorp@tweedekamer.nl,
J.Middendorp @ tweedekamer.nl,
A. mulder@tweedekamer.nl,
C.Nij kerken@tweedekamer.nl,
A. nttte@tweedekamer.nl,
Secretariaat.Telegen@tweedekamer.nl,

• tielen@tweedekamer.nl,
h.vetdman @tweedekamer.nl,
A.weverling@tweedekarner.nl,
D.Wiersrna@ tweedekamer.ni,
M .Worsdorfer@ tweedekamer.nl,
B.vtWout@tweedekamer.nl, D.Yesïlgoz
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Zegerius@tweedekamer.nl,
1 .dlange @tweedekamer.nl,
Aukjedevries@tweedekarner.nl,
E.ziengs @ tweedekamer.nl
Onderwerp: Onjuistheden en nieuwe
informatie over Militaire radar in
Herwijnen. Hoe onvolledig en onjuist kan
informatie zijn? Dinsdag moties!

Geachte Tweede Kamerleden,

Op 16 - 09 is de kamerbrief van de
staatssecretaris visser aan de le Kamer
verschenen, dit in reactie op vragen gesteld
m.b.t. inzet Rijkscoordinatieregeling voor
militaire rader te Hei-wijnen. Gezien de gehele
gang van zaken de afgelopen 2 jaar, én de gang
van zaken van afgelopen 3 weken, ondanks de
belofte van Stass Visser om de communicatie
met de gemeente en bewoners te verbeteren en
transparant te zijn, zien wij wederom meerdere
onjuistheden in het verhaal, ontbrekende
informatie en de onwil om af te wijken van een
“nu eenmaal? ingezette richting voor Plaatsing
van de Radar in Herwijnen.

Ons vertrouwen is geschaad, verdwenen en niet
meer te herstellen na wederom gedraai,
ondoorzichtigheid en doordrukken met onjuiste
argumenten.

Om die reden vragen wij u met klem om
aanstaande de ingediende moties van mevr
Karabulut (motie 652 (31936) en de heer
Kerstens (motie 657 (31936)) te steunen zodat
de radarinstallatie in Herwijnen op een andere?
meer geschikte locatie wordt geplaatst.

Uiteraard hebben de moties 653
(stralingonderzoek), 654 (monitoren personeel
defensie), 655 (alternatieve locatie) en 656
(onderzoeksinstituten) ook onze steun, waarbij
motie 655 (alternatieve locatie onderzoek) een
le stap is.
De motie 654 mbt gezondheid
defensiepersoneel is uiteraard een goed voorstel,
maar heeft met deze radarinstallatie weinig te
maken. Dit aangezien het geplande radarstation
in Herwijnen een onbemand station wordt.

Hieronder geven wij, naast alle al eerder
genoemde argumenten, onze mening over de
laatst binnengekomen brief van de
staatssecretaris aan de leden van de le kamer.
Ook hierin dus weer onvolledigheid,
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onjuistheid. De inhoud van deze brief
rechtvaardigt ons verzoek de moties te
ondersteunen.

Cumulatief Effect
In de kamerbrief (zie bijlage) met antwoorden
wordt gesteld öp pagina 4 bovenaan dat
omwonenden van TNO antwoorden hebben
gekregen op vragen met betrekking tot
cumulatieve effecten. Dit is pertinent onjuist, en
hier zijn geluidsopnamen van, ook door Follow
The money beluisterd en weergegeven.
De vragen over cumülatie zijn door TNO
weggewuifd als “o ja, zou kunnen, weten we
niet’.

Vervolgens staat er onderaan pagina 4:

Het inemorandwn, de onderzoeksopdracht voor het
vervolgonderzoek naar cuinutatieve effecten en de specifieke
vragen van Defensie zijn inmiddels met de gemeente West
Betuwe gedeeld. Hiennee wordt de gemeente West Betuwe in de
gelegenheid gesteld om de vraagstelling aan te vullen. Ook zat
Defensie in overleg met de gemeente bezien of en hoe bewoners
hierbij worden betrokken, Ook kan de gemeente voorstellen om
andere gerenonzmneerde wetenschappelijke onderzoeksinstituten
bij dit onderzoek te betrekken.

Waarom wordt dit Memorandum, waar wij pas
sinds 2 weken door Follow the Money van
weten, niet ook direct met ons als bewoners
gedeeld? (n plaats van “of en hoe”. Ondertussen
zijn wij specialisten op het gebied. En de Stass
heeft transparantie en verbetering van de
communicatie beloofd.

Blootstellingslimieten en voorzorgsprincipe:
In de brief van Defensie wordt er totaal geen
rekening gehouden met het voorzorgsprincipe
(max 6V/m) zoals in andere Europese landen
wordt toegepast en de gezondheidseffecten op
lange termijn. Defensie heeft het over de
wettelijke blootstellingslimieten (van 50V/m).
Nergens in Nederland is de veidsterkte hoger
dan 6V/m en gemiddeld tussen O,3V/m en
3V/m. Defensie houdt vast aan 5OVIM omdat
het stralingsniveau van deze radar daar dicht in
de buurt zal komen, is ons vermoeden. Maar
ook hier geen duidelijkheid, concrete getallen en
bewijs.

Factor tijd:
Door Defensie wordt nu ineens de factor tijd
gebruikt om haast te maken met het proces.
Naast een 6-voudig MASS radarsysteem heeft
Nederland ook 4 Smart L radars op haar
marineschepen. Deze hebben ook dezelfde
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functionaliteit als de 2 Smart L radars op land.
Een mogelijk uitvallen van de radar te Nieuw
Milligen kan tijdelijk goed opgevangen worden
door deze radar installaties. Daarmee is de
factor tijd voor het vinden van een geschikte
locatie van tafel.
https ://www .defensie. nllactueel/nieuws/20 18/10
/09/grote-opknapbeurt-voor-radarsysteem
https://magazines.defensie.nl/materieel gezien/2
01 7/09/artikel-nieuwe-smart-1-elr-radar

Daarnaast zullen de te nemen vervoigstappen in
de RCR procedure zorgen voor nog meer
vertraging door de bezwaarhebbenden
(bewoners en gemeente West Betuwe). Er kan
beter NU besloten worden voor een alternatief
traject, dat zal sneller resultaat opleveren dan
het krampachtig volhouden op de ingeslagen
weg.

Vermogen Smart L radar:
Tijdens diverse bijeenkomsten hebben we
gevraagd naar het vermogen van de radar. Dit
antwoord kon en mocht niet worden gegeven
want dit was “classified”. Nu wordt antwoord
gegeven dat de radar een vermogen heeft “onder
de 100kW”; dus onder 100.000 Watt!! Of het
was echt classified (maar dan zou deze info niet
worden gegeven); anders was de gevraagde
informatie weer onterecht onthouden. Ter
vergelijking: De Radar van de KNMI die ook in
Herwijnen staat heeft een vermogen van 4 tot 5
Kilowatt is ons verteld. De Militaire radar is een
factor 20 maal zo hoog.

Vervanging radars en nationale
oefengebieden:
Er wordt gesproken over de bewaking van het
luchtruim en het begeleiden van militaire
luchtoperaties in nationale oefengebieden. Naast
de gezondsheidsrisico’s, vragen we wat de
overlast zal gaan worden door het oefenen met
straks de (35 + 9) F35 gevechtsvliegtuigen die
moeilijk door een radar kunnen worden
gedetecteerd. De radar zal dan ook vooral in de
sterke staring mode gebruikt gaan worden met
piekbelasting. We verwachten ook overlast te
krijgen met diverse radar oefeningen in ons
woongebied. Ook hier wordt geen duidelijkheid
over gegeven.

Rijkscoördinatie regeling en RIP:
Belanghebbenden die een zienswijze indienen
als het Rijksinpassingsplan (RW) ter inzage ligt,
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kunnen vervolgens tegen het besluit tot
vaststelling van het RIP beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Gemeenten en provincies zijn van dit
beroepsrecht uitgezonderd. Hoe verhoudt zich
dit tot de opmerkingen van de stass in het AO
waarin zij aangaf dat gemeente en provincie op
alle normale stappen in de procedure hun
zienswijze mogen geven? Door de RCR worden
zij buitenspel gezet. Lees hiervoor het verslag
van het AO van 4 en 11 September.

Ook in het AO van 4 September geeft stass
Visser aan dat een nieuwe radar in Nieuw
Milligen 60 meter hoger moet worden dan de
oude, en dat dit technisch niet haalbaar is. Zo
ook doet zij dit in de brief aan de eerste kamer.
Hoe valt dit te rijmen met bijgaande artikelen
dat in de haven in Rotterdam een 70 meter hoge
radarinstallatie wordt gebouwd, en zelfs een van
118 meter hoog?
https://www.transport
online.nl/site/9204 l/maasvlakte-krijgt-70-
meter-hoge-radartoren/
https://www . gww-bouw . nl/artikel/beton-
special- 11 8-meter-hoge-radartoren-waakt-over-
de-scheldef

Nationale Veiligheid, flinterdun argument
Enkele dagen geleden verscheen onderstaand
artikel in de stentor:
https ://www.destentor.nl/flevoland/hoe-ruzie
over-een-militaire-radar-bij-apeldoorn-de
bouw-van-twee-megawindparken-in-flevoland
lam-legt--ae39f547/

Een merkwaardige quote uit het artikel is de
volgende:
Voor de megawindparken in Flevoland is het
cruciaat dat de nieuwe radarinstallatie in
Herwijnen er snel komt. Want zolang de oude
radar op de Veluwe in gebruik is, kan de bouw
van de Ftevotandse windparken niet van start.
Volgens Visser is dat een groot probleem, want
die windmolens zijn ‘cruciaal voor het behalen
van de ambitieuze doelstellingen voor duurzame
energie van het kabinet’. Als de realisatie van
een nieuwe radar vertraging oploopt ‘komen de
doelstellingen van het Energieakkoord direct in
het geding’, stelt ze.

Dit is uiterst merkwaardig. Visser gaat ineens
op de stoel zitten van Economische Zaken en
Klimaat om zich in te zetten voor de
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Klimaatdoelstellingen. Je kan hiermee afleiden
dat de argumentatie van Nationale Veiligheid
om in Herwijnen te plaatsen flinterdun is. Dat
vinden we als gemeente en bewoners al heel
lang. Dit bevestigt dat ook weer.

Kortom, voor ons is de maat vol.
En wij vragen u, dit alles gelezen hebbend, en
alle voorgaande informatie meenemend en
opgeteld te besluiten dat dit traject een
doodlopende weg is. De Volkskrant heeft al
gekopt met ‘defensie haalt bakzeil en zoekt
alternatieve locatie”. Het is tijd dat de stass dit
ook gaat doen.

Met vriendelijke groet,
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Van: ..TGEN,BS/AL/DS
Verzonden: zaterdag 12 oktober 2019 11:03
Aan: BS/AUDS/Kab DS; BSIAL/DS/Kab DS;

BS/AUDS/Kab DS
Onderwerp: FW: STAS Overleg Luchtvaart

Van: CDRE, MA, BS/AL/HDB
Verzonden: zaterdag 12 oktober 2019 1 1:03:17 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Luyt, JD, LTGEN, CLSK; Eicheisheim, 0, LTGEN, BS/AL/DS; Steur, A, GENMAJ, EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan.
Onderwerp: Fwd: STAS Overleg Luchtvaart

ter info

Vrijdag in STAS lucht is LHB GZR besproken.
Barbara wil op tegengestelde argumentatie niet de uitspraak doen:
We kiezen de strategie “boven de strategie”

Ik heb geadviseerd het eensluidende advies onder zijn of onder leiding van $G op te stellen en naast de
reeds betrokkenen ook staf CDS te betrekken. Neem aan dat dat dan bij DAOG wordt belegd.

Directeur Integraal Beleid

Begin doorgestuurd bericht:

Van: MA, BS/AUHDB’ @mindef.nl>
Datum: 12 oktober 2019 om 10:56:01 CEST
Aan: ., BS/AL” @mindef.nl>
Kopie: “

, BS/ALIHDB” @rnindef.nl>
Onderwerp: STAS Overleg Luchtvaart

Vrijdag STAS Overleg Luchtvaart gehad. Zowel bij PvA Herwijnen als bij PvA LRHJLHB
heb ik vorderingen gepresenteerd deels in productvorm deels in procesvorm. Barbara blijft
drukken op grotere snelheid. De verdere diepgang komt echter niet van ons maar nu van
DM0 en CLSK, beiden zijn bezig.
Aan de Task Force gaat ook een vaste DCO vertegenwoordiger worden toegevoegd.

Er doet zich binnen LIIE GZR een conflict voor.
wil de reserveveldfunctie (is ook over gesproken in het STAS Lucht waar jij bij was)

terugbrengen van 6 naar 4 maanden. Daardoor wordt de contour iets kleiner en kan de
gemeente Gilze en Rijen in twee dorpjes nieuwbouw toestaan.
Ik zie een nadeel. De contour wordt kleiner (gebaseerd op minder lang vliegen met f35 vanaf
GZR), maar dat is slechts een papieren exercitie... Het heligeluid in de dorpen neemt niet af
en door weer dichter bij het vliegveld te laten bouwen (gaat om 60 huizen) creeeren we ons
eigen probleem voor de toekomst. Directeur LVNL waarschuwde al dat dit ook bij Schiphol
was gebeurd... Contour kleiner, nieuwe huizen bouwen, nieuwe bewoners, nieuwe klagers.
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CLSK blijft volharden dat de 6 maanden reservefunctie ivm baanonderhoud elders nog nodig
is
Tot slot weten we niet of we De Peel gereactiveerd krijgen. Dus nu ruimte weggeven is niet
handig.
Alle pro en con argumenten zijn besproken. Barbara wil geen besluit nemen op meerdere
tegengestelde argumenten, maar een eensluidend advies ontvangen.

Ik kan overrulen, maar doe dat bewust niet. Zijn argument is steekhoudend... we moeten
wat laten zien aan de gemeente om het LHB gedragen door de besluitvorming te krijgen
(hebben we een Kamermotie over). De andere reducties die we doen zijn deels van weinig
echte impact (historisch vliegen beperken bijvoorbeeld.., we verlkagen de grens niet van lOK
naar 6K maar van lOK naar 5K... de afgelopen jaren haalden ze ook de 5.000 vluchten
niet...).
ik kan de luchtmacht niet overrulen en wil dat ook niet omdat ik de luchtmachtargumentatie
belangrijker vind.

Ik zie twee opties
1) Jij of Gea roept de vertegenwoordigers van pro en con (DGB en C-L$K) bij
elkaar en neemt na de argumenten gehoord te hebben een besluit. Overigens denk ik dat CDS
ook een rol hierin moet gaan spelen (CDS is niet vertegenwoordigd in STASA overleg
Lucht)
2) Je laat het onderwerp formeel in de BR brengen

Mijn advies: Optie 1 want we hebben haast, al over een paar weken moet de stukken
COVM indienen.

Directeur Integraal Beleid -
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Van: i BS/AUDS
Verzonden: zaterdag 12 oktober 2019 12:11
Aan: BS/AUDS/Kab DS; BS/AUDS/Kab DS;

MA, BS/AUDS/Kab DS
Onderwerp: FW: STAS Overleg Luchtvaart

Van: CLSK
Verzonden: zaterdag 12 oktober 2019 12:11:09 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: MA, BS/AL/HDB
CC: ES/AL/DS; , EMSD, ES/AL/DS/Dit. Plan.; , EMSD,
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR; MSc, CLSK/PLV C-LSK/DO; GENMAJ, CLSK/PLV C
LSK
Onderwerp: Re: STAS Overleg Luchtvaart

dank. Ik had vooraf al aangegeven het geheel niet eens te zijn met het fiche van , we
hebben daar vooraf ook nog over gesproken. In die zin verbaast het me zeer dat een niet afgestemd fiche zo
door hem is ingebracht, daarmee vooral twijfel creerende bij Stas. Zeker als je op de weergave van de 6
maanden- en 4 maanden-contour ziet dat er geen enkele extra bouwruimte ontstaat in de twee genoemde
dorpskernen, dan moet je namelijk nog veel verder reduceren om de lijn verder ‘naar binnen’ te krijgen. Dus
het lost voor de wethouder ook helemaal niets op. En zoals je zelf ook al stelt, als we al gaan bouwen creeert
het vooral extra klagers voor de toekomst. Kansloze weg dus. En in het fiche van wordt met geen
woord gerept over de 4-5 maatregelen die we nu al voorstellen waarbij wel een echte geluidsreductie
plaatsvindt. Het is dus niet zo dat we niet bewegen.

Ik heb Stas daarover gisteravond nog uitgebreid telefonisch gesproken in een poging haar twijfel weg te
nemen. Ze begrijpt de keuze voor ‘niet weggeven geluidsruimte’ en de samenhang met het DPL besluit,
maar dringt na de discussie van vrijdag wel aan op een eensluidend advies, dus laten we met elkaar ïdd
zorgen dat we dit nu zsm kortsluiten.

Wat ik wil voorkomen is dat we net als in 2013 te VKL geluidsruimte weggeven waar onze opvolgers van
zullen zeggen ‘hoe hebben ze dat ooit kunnen doen’. In een groeiende krijgsmacht is dit echt tegen alle
bewegingen in.

Groet,

C-LSK reeds beoordeeld
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Van: LTGEN, BS/AUDS
Verzonden: zaterdag 12 oktober 2019 15:56
Aan: 1 BS/AUDS/Kab DS; BS/AUDS/Kab DS;

MA], MA, BS/AUDS/Kab DS
Onderwerp: FW: STAS Overleg Luchtvaart

Van: , MA, BS/AL/HDB
Verzonden: zaterdag 12 oktober 2019 15:56:09 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan.
CC: LTGEN, CLSK; LTGEN, BS/ALJDS; KOL, EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR;

MSc, CLSK/PLV C-LSK/DO; GENMAJ, CLSK/PLV C-LSK; , CDRE,
MA, BS/AL/HDB
Onderwerp: Re: STAS Overleg Luchtvaart

Toen jij mij aansprak dat je via een fiche van Bert gezien, heb ik nog uitgezocht Bert dat ter
afstemming aan had gestuurd. Het was, tijdens mijn afwezigheid, helaas al aan en vervolgens via
secretaris STAS lucht verstuurd aan de deelnemers. Daar spreek ik op aan want de afspraak is via mij
of anders via

Ik ben het er echter niet mee eens dat dit voor de Bühne is. heeft van zijn kant het ambtelijk advies iets
aan de contour te doen gegeven omdat het de acceptatie voor het LHB verhoogd. Dat is een politiek
argument er ligt immers een motie te komen tot een gedragen besluit.
We hebben dit vorige STAS overleg ook besproken, daarbij als uitgangspunt de strategische aspecten
gekozen, daar is geen beslissing genomen. Daarmee wist en weet nog steeds niet waar hij aan toe is
voor het volgende COVM.
Ik had verwacht dat Barbara vrijdag mee zou zijn gaan met vertegenwoordiger CLSK ( en mij in de
argumentatie geen ruimte op te geven. Maar in het tweede STAS lucht op rij geen besluit.

Ik zal een nota schrijven en die via / Gea aan STAS aanbieden waarin het strategische argument
geluidsruimte doorslaggevend is. zijn argument blijft wel in die nota staan.

Directeur Integraal Beleid
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Van: LIGEN, BS/AUDS
Verzonden: zaterdag 12 oktober 2019 17:22
Aan: BS/AUDS/Kab Ds; BS/AUDS/Kab DS;

MAJ, MA, BS/AUDS/Kab DS
Onderwerp: FW: STAS Overleg Luchtvaart

Van: LTGEN, CLSK
Verzonden: zaterdag 12 oktober 2019 17:22:22 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockho)m, Wenen
Aan: . CDRE, MA, BS/AL/HDB
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan.; LTGEN, BS/AL/DS; KOL, EMSD,
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR; CDRE, MSc, CLSK/PLV C-LSK/DO; GENMAJ, CLSKIPLV C
LSK
Onderwerp: Re: STAS Overleg Luchtvaart

prima, graag maandag nog even telcon. Goed weekend!

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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doc 1044

Van: BS/ALIDS
Verzonden: maandag 23 september 2019 13:25
Aan: ‘Kab DS; BS/AUDS/Kab DS;

BS/AUDS/Kab DS
Onderwerp: lW: Onjuistheden en nieuwe informatie over Militaire radar in Herwijnen. Hoe onvolledig

en onjuist kan informatie zijn? Dinsdag moties!
Bijlagen: Afl00001 .htm; Afl00001 .htm; Afl00001 .htm; Afl00002.htm; VAO Herwijnen verslag

11 sept 1 9.docx; Afl00003.htm; Afl00002.htm; Afl00004.htm; kamerbrief-over-het
besluit-tot-toepassing-van-de-rijkscoordinatieregeling-ten-behoeve-van-het
project-’militair-radarstation-herwijnen.pdf; Afl00005.htm; Afl00003.htm;
ATT00006. htm; Afl00002. htm; Afl00007.htm; ATT00004.htm; Afl00008.htm

Van: , BS/AL/BSG
Verzonden: maandag 23 september 2019 13:24:58 (UTC+01:0O) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen
Aan: BS/AL/DS
Onderwerp: Fwd: Onjuistheden en nieuwe informatie over Militaire radar in Herwijnen. Hoe onvolledig en onjuist
kan informatie zijn? Dinsdag moties!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: ‘,BS/AIJBSG” cmindef.n1>
Datum: 23 september 2019 om 08 :49:05 CEST
Aan: • CDRE, MA, BS/AIJHDB’ @mindef.nl>
Kopie: . EMSD, BS/AUBSG/MobpooU

@mindef.nl>
Onderwerp: Doorst.:[ Onjuistheden en nieuwe informatie over Militaire radar in
Herwijnen. Hoe onvolledig en onjuist kan informatie zijn? Dinsdag moties![PD

Goedemorgen

Onderstaande mail is aan alle TK-leden gestuurd i.v.m. de stemming morgen over de moties.
Zou ik zo snel mogelijk input kunnen krijgen hoe ik hierop reageer richting coalitie? Ik moet
vanochtend een reactie kunnen geven.

En heb jij hier al contact over met de gemeente? Anders bel ik de wethouder en burgemeester
ook even.

Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Begin doorgestuurd bericht:
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Van: < W’gmail.com>
Datum: 22september2019 om 20:15:43 CEST
Aan: @tweedekarner.nl, @tweedekamer.nI,

1



Geachte Tweede Kamerleden,

Op 16 - 09 is de kamerbrief van de staatssecretaris visser aan
de le Kamer verschenen, dit in reactie op vragen gesteld m.b.t.
inzet Rijkscoordinatieregeling voor militaire rader te
Herwijnen. Gezien de gehele gang van zaken de afgelopen 2
jaar, n de gang van zaken van afgelopen 3 weken, ondanks de
belofte van Stass Visser om de communicatie met de gemeente
en bewoners te verbeteren en transparant te zijn, zien wij
wederom meerdere onjuistheden in het verhaal, ontbrekende
informatie en de onwil om af te wijken van een “nu eenmaal’
ingezette richting voor Plaatsing van de Radar in Herwijnen.

Ons vertrouwen is geschaad, verdwenen en niet meer te
herstellen na wederom gedraai, ondoorzichtigheid en
doordrukken met onjuiste argumenten.

Om die reden vragen wij u met klem om aanstaande de
ingediende moties van mevr Karabulut (motie 652 (31936)
de heer Kerstens (motie 657 (31936)) te steunen zodat de
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radarinstallatie in Herwijnen op een andere. meer geschikte
locatie wordt geplaatst.

Uiteraard hebben de moties 653 (stralingonderzoek), 654
(monitoren personeel defensie), 655 (alternatieve locatie) en
656 (onderzoeksinstituten) ook onze steun, waarbij motie 655
(alternatieve locatie onderzoek) een le stap is.
De motie 654 mbt gezondheid defensiepersoneel is uiteraard
een goed voorstel, maar heeft met deze radarinstallatie weinig
te maken. Dit aangezien het geplande radarstation in Herwilnen
een onbemand station wordt.

Hieronder geven wij, naast alle al eerder genoemde
argumenten, onze mening over de laatst binnengekomen brief
van de staatssecretaris aan de leden van de le kamer. Ook
hierin dus weer onvolledigheid, onjuistheid. De inhoud van
deze brief rechtvaardigt ons verzoek de moties te ondersteunen.

Cumuiatief Effect
In de kamerbrief (zie bijlage) met antwoorden wordt gesteld op
pagina 4 bovenaan dat omwonenden van TNO antwoorden
hebben gekregen op vragen met betrekking tot cumulatïeve
effecten. Dit is pertinent onjuist, en hier zijn geluidsopnamen
van, ook door follow The money beluisterd en weergegeven.
De vragen over cumulatie zijn door TNO weggewuifd als “o ja,
zou kunnen, weten we niet”.

Vervolgens staat er onderaan pagina 4:

Het nze,norandwn, de onderzoeksopdracht voor het vervolgonderzoek naar
cu,ntilarieve effecten en de specifieke vragen van Defensie zijn inmiddels met de
geneente West Betuwe gedeetd. Hiermee wordt de geneente West Betuwe in de
gelegenheid gesteld om de vraagstelling aan te vullen. Ook zat Defensie in overleg
met de gemeente bezien of en hoe bewoners hierbij worden betrokken. Ook ktm de
gemeente voorstellen om andere gerenommeerde wetenschappelijke
onderzoeksinstititren bij dit onderzoek te betrekken.

Waarom wordt dit Memorandum, waar wij pas sinds 2 weken
door follow the Money van weten, niet ook direct met ons als
bewoners gedeeld? (n plaats van “of en hoe”. Ondertussen zijn
wij specialisten op het gebied. En de Stass heeft transpafantie
en verbetering van de communicatie beloofd.

Blootstellingslîmieten en voorzorgsprincipe:
In de brief van Defensie wordt er totaal geen rekening
gehouden met het voorzorgsprincipe (max 6V/m) zoals in
andere Europese landen wordt toegepast en de
gezondheidseffecten op lange termijn. Defensie heeft het over
de wettelijke blootstellingslimieten (van 50V/m). Nergens in
Nederland is de veldsterkte hoger dan 6V/m en gemiddeld
tussen O,3V/m en 3V/m. Defensie houdt vast aan 5OVIM omdat
het stralingsniveau van deze radar daar dicht in de buurt zal
komen, is ons vermoeden. Maar ook hier geen duidelijkheid,
concrete getallen en bewijs.

Factor tijd:
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Door Defensie wordt nu ineens de factor tijd gebruikt om haast
te maken met het proces. Naast een 6-voudig MASS
radarsysteem heeft Nederland ook 4 Smart L radars op haar
marineschepen. Deze hebben ook dezelfde functionaliteit als
de 2 Smart L radars op land. Een mogelijk uitvallen van de
radar te Nieuw Milligen kan tijdelijk goed opgevangen worden
door deze radar instaLlaties. Daarmee is de factor tijd voor het
vinden van een geschikte locatie van tafel.
https ://www.defensie..nI/actueet/nieuws/20 18/1 0/09/grote-
opknapbeurt-voor-radarsysteem
https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/20 17/09/artikel-
nieuwesmart-1-elr-radar

Daarnaast zullen de te nemen vervoigstappen in de RCR
procedure zorgen voor nog meer vertraging door de
bezwaarhebbenden (bewoners en gemeente West Betuwe). Er
kan beter NU besloten worden voor een alternatief traject, dat
zal sneller resultaat opleveren dan het krampachtig volhouden
op de ingeslagen weg.

Vermogen Smart 1 radar:
Tijdens diverse bijeenkomsten hebben we gevraagd naar het
vermogen van de radar. Dit antwoord kon en mocht niet
worden gegeven want dit was “classified”. Nu wordt antwoord
gegeven dat de radar een vermogen heeft “onder de 100kW’;
dus onder 100.000 Watt!! Of het was echt classified (maar dan
zou deze info niet worden gegeven); anders was de gevraagde
informatie weer onterecht onthouden. Ter vergelijking: De
Radar van de KNMI die ook in Herwijnen staat heeft een
vermogen van 4 tot 5 Kllowatt is ons verteld. De Militaire
radar is een factor 20 maal zo hoog.

Vervanging radars en nationale oefengebieden:
Er wordt gesproken over de bewaking van het luchtruim en het
begeleiden van militaire luchtoperaties in nationale
oefengebieden. Naast de gezondsheidsrisico’s, vragen we wat
de overlast zal gaan worden door het oefenen met straks de (35
+ 9) f35 gevechtsvliegtuigen die moeilijk door een radar
kunnen worden gedetecteerd. De radar zal dan ook vooral in de
sterke staring mode gebruikt gaan worden met piekbelasting.
We verwachten ook overlast te krijgen met diverse radar
oefeningen in ons woongebied. Ook hier wordt geen
duidelijkheid over gegeven.

Rijkscoördinatie regeling en RIP:
Belanghebbenden die een zienswijze indienen als het
Rijksinpassingsplan (RIP) ter inzage ligt, kunnen vervolgens
tegen het besluit tot vaststelling van het RW beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Gemeenten en provincies zijn van dit beroepsrecht
uitgezonderd. Hoe verhoudt zich dit tot de opmerkingen van de
stass in het AO waarin zij aangaf dat gemeente en provincie op
alle normale stappen in de procedure hun zienswijze mogen
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geven? Door de RCR worden zij buitenspel gezet. Lees
hiervoor het verslag van het AO van 4 en 11 September.

Ook in het AO van 4 September geeft stass Visser aan dat een
nieuwe radar in Nïeuw Milligen 60 meter hoger moet worden
dan de oude, en dat dit technisch niet haalbaar is. Zo ook doet
zij dit in de brief aan de eerste kamer. Hoe valt dit te rijmen
met bijgaande artikelen dat in de haven in Rotterdam een 70
meter hoge radarinstallatie wordt gebouwd, en zelfs een van
118 meter hoog?
https :/Iwww transport-oni me. nI/si te/9204 1 /maasvlakte-kri jgt
70-meter- hoge-radartoren/
https://www.gww-bouw. nl/aitike 1/beton-special- 118-meter-
hoe-radartoren-waakt-over-de-sche1de/

Nationale Veiligheid, flinterdun argument
Enkele dagen geleden verscheen onderstaand artikel in de
stentor:
https://www.destentor.nl/flevoland/hoe-ruzie-over-een
militaire-radar-bij-apeldoorn-de-bouw-van-twee
rnegawindparken-in-fievoland-Ïam-iegt--ae39f547/

Een merkwaardige quote uit het artikel is de volgende:
Voor de meawindparken in Flevoland is het cruciaal dat de
nieuwe radarinstallatie in Her’,vijnen er snel komt. Want
zolang de oude radar op de Veluwe in gebruik is, kan de bouw
van de Flevolandse windparken niet van start. Volgens Visser
is dat een groot probleem, want die windmolens zijn ‘cruciaal
voor het behalen van de ambitieuze doelstellingen voor
duurzame energie van het kabinet’. Als de realisatie van een
nieuwe radar vertraging oploopt ‘komen de doelstellingen van
het Energieakkoord direct in het geding’, stelt ze.

Dit is uiterst merkwaardig. Visser gaat ineens op de stoel zitten
van Economische Zaken en Klimaat om zich in te zetten voor
de Klimaatdoelstellingen. Je kan hiermee afleiden dat de
argumentatie van Nationale Veiligheid om in Herwijnen te
plaatsen flinterdun is. Dat vinden we als gemeente en bewoners
al heel lang. Dit bevestigt dat ook weer.

Kortom, voor ons is de maat vol.
En wij vragen u, dit alles gelezen hebbend, en alle voorgaande
informatie meenemend en opgeteld te besluiten dat dit traject
een doodlopende weg is. De Volkskrant heeft al gekopt met
“defensie haalt bakzeil en zoekt alternatieve locatie”. Het is tijd
dat de stass dit ook gaat doen.

Met vriendelijke groet,
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dcc 1046

Van: ., BS/AL/HDFC
Verzonden: zondag 20 september 2020 11:07
Aan: Craaikamp, GEA, van, Mr., 85/AL; , 85/AL/DS;

BS/AL/DS
CC:

., BS/AL/DGB; Mr., 85/AL
Onderwerp: FW: 2e NAZENDING - Agenda en stukken - Themaoverleg Materieel - 21 september a.s.

Ha alle drie, morgen wordt bij de stas gesproken over stand van zaken grote projecten, terwijl we hadden
afgesproken in het kader van de triaal rapportage eerst in de ER er over te spreken. Nou hebben die stas
overleggen zo hun eigen dynamiek en agenda, maat als we de volgorde echt zo willen wordt het wel lastig
in de afstemming met de stas overleggen.

Met vriendelijke groet,

Van: BS/AL/HDFC/Dir Begrot < @mindef.nl>
Verzonden: zondag 20 september 2020 10:48
Aan: ., BS/AL/HDFC < @mindef.nl>; KTZ t LD), Mr., BS/AL/HDFC/Dir
Begrot/AfdVaglzBc @ mindef. nl>; LKOL, Drs., BS/AL/H DFC/Di r Begrot/AfdVagTzBc

@mindef.nI>; , MSc, BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc < i@mindef.nl>
Onderwerp: FW: 2e NAZEN DING - Agenda en stukken - Themaoverleg Materieel - 21 september a.s.

Ter info; ik zit morgen dus bij het thema-overleg materieel, en daarvoor heeft DM0 overzicht stand van
zaken grote projecten aangeleverd, zie onderstaande mail.

Van: ., BS/AL/BSG < @mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 22:19
Aan: VADM (TD), Dr. Ir., DM0 @mindef.nI>; ., BS/AL/HDF/Dir Begrot

@mindef.nI>; /AL/BSG/Mobpool < @mindef.nl>; , BGEN, BS/AL/DS/Dir.
Plan. < mndef.nI>; , CDRE, MA, BS/AL/HDB < @mindef.nl>;
BS/AL/DCO @mindef.nI>
CC: , BS/AL/BSG < @mindef.nI>; S/AL/BSG

mindef.nI>; , BS/AL/BSG @mindef.nI>;
Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG < @mindef.nI>; ., BS/AL/BSG

@mindef.nI>; LKOL, MSc, BS/AL/BSG < @mindef.nl>; DMO/DIR
B&B/B OST < @mindef.nI>; , BS/AL/DS/Dir. PIan./Ondersteun

mindef.nl>; , BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd. IP&C/Projorg mindef.nI>;
TLNT, BS/AL/H DE/Stafbureau @mindef.nI>; /AL/HDFC/Kab HDFC

@mindef.nI>; %DMO Bestuursondersteuning, DMO/MATLOG/ST mindef.nI>;



doci 047

BS/AL/BSG
vrijdag 7 augustus 2020 16:27
Bijleveld-Schouten, AIB, Drs.; Visser, B, Drs.; Craaikamp, GEA, van, Mr., BS/AL;

Mr BS/AL Ç’ LTADM BS/AL/DS

____

Mr BS/AL
EA, Drs., BS/AL/HDFC

. LTGEN, BS/AL/DS; SBN, BS/AL/HDP;
Bc., BS/AL/DCO; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PRO] BSG;
AL/BSG; MAl, BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd. IP&C;

BS/AL/BSG; /AL/HDB/Stafbureau; , BS/AL/HDFC/Dir
Begrot/Afd. BegrZ; KOL, BS/AL/DS/Kab DS;
EMIA, BS/AL/ADR/AuditprofP;
Drs., BS/AL/HDFC/DirMl FBeh;

BS/AL/HDFC/Kab HDFC; Ober, SA,
Drs., BS/AL/BSG;

LLM, BS/AL/BSG;
Drs., BS/AL/HDB/Belmdwrs;

/51 CLAS/AFD
BS/AL/HDBV/DirF&C/SIE BEGRZK

B&l;m /AL/BSG
FW: conceptreactie begroting
verzoek nadere toelichting staatssecretaris OB.docx; verzoek toelichting staatssecretaris
DMF.docx; vragen uit de mail.docx; MR versie 7 augustus 0B2021 TC.docx; MR versie 7
augustus DMF2O2J TC.docx; MR versie 7 augustus DMF2O2J TC.pdf; MR versie 7
augustus 0B2021 TC.pdf

Bijgaande de reactie van HDFC op de gestelde vragen. Voor de staatssecretaris zullen de stukken tevenshardcopy aangeboden worden. Om de trackchanges op de Ipad te kunnen lezen is een pdf-versie vanzowel de OB als het DMF bijgevoegd.
Groet,

@mindef.nl>;
@ m indef. nl>;
/AL/BSG

BSc, BS/AL/BSG

MA LLM, BS/AL/BSG
CDR (LD), Drs. EMSD,

@mindef.
@mindef.nl>;

Drs., BS/AL/HDB/Belmdwrs
@mindef.n(>;

Gevoegd de antwoorden op de vragen uit de mail en de bijlagen. Tevens een nieuwe versie OB en DMFmet wijzigingen zichtbaar. Voor de leesbaarheid hebben we de wijzigingen in de tabellen uitgezet, dewaarden die er nu in staan zijn de meest recente.

Maandagmiddag moeten we een versie bij FIN inleveren, we hebben dus maandagochtend nog ruimtevoor een paar aanpassingen. Een paar zaken staan nog open, die zullen we zo spoedig mogelijk van eenantwoord voorzien.

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:
Bijla gen:

Ank, Barbara, leden BR,

BGEN,

@ m indef. ni>Van: Drs., CLAS/SI CLAS/AFD F&C/SIE BEGRZK <

Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 15:50
Aan BS/AL/BSG @mindef nl>
CC: , Drs., B5/AL/HDFC/DirMI FBeh

@mindef.nl>; /AL/BSG <

BS/AL/BSG/PROJ BSG @mindef.nl>;
BS/AL/BSG/Mobpool @mindef.nl>

BS/AL/BSG @mindef.nl>;
@mindef.nl>; /AL/HDFC/Dir Begrot/Afd. BegrZ

BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc <NR.Franke@mindef.nl>
Onderwerp: RE: conceptreactie begroting

Beste



Deel jij deze versie ook met de BR leden zodat zij de wijzigingen kunnen volgen?

Gr[

Van: r., BS/AL/BSG @mindef.nl>
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 13:56
Aan: LKOL, Drs., CLAS/ST CLAS/AFD F&C/SIE BEGRZK < @mindef.nI>
CC BGEN Drs, BS/AL/HDFC/DIrMI FBeh < @mindef ni> LLM BS/AL/BSG

mindef.nl>; BS/AL/BSG @mindef.nl>; fLD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/PRO] BSG @ mindef,nl>; /AL/BSG @rnindef.nl>;

_______

BS/AL/BSG/Mobpool @mindef.nl>; BSc, BS/AL/BSG @mindef.nl>;
BS/AL/BSG @mindef.nl>

Onderwerp: FW: conceptreactie begroting

en anderen,
Bij deze namens de minister en staatssecretaris het commentaar op de aangeleverde begrotingsstukken.Deze mail met tekstuele aanpassingen ziet zowel op de DE als het DMF. In de mail is het commentaar vanbeide bewindslieden opgenomen. In de bijlage twee documenten met vragen waarop de staatssecretariseen nadere toelichting wil met betrekking tot zowel de DE en het DMF (verzoek toelichtingstaatssecretaris DE en DMF). Graag extra aandacht voor de vragen bij de OB over GrIT, personeel,pensioenregeling (meer in het bijzonder de passage over pensioenpremiestijgingen) en voor de vragenbil DMF over instandhoudingsbudget en GrIT. Ik heb geen tekstuele wijzigingen in de mail gezet, maar destaatssecretaris heeft ten aanzien van een aantal van deze punten aangegeven dat zij niet akkoord is.Hier voor wil zij eerst een nadere toelichting. De punten verwijzen naar de nummering in de sets eerdereantwoorden. Die heb ik tevens bijgevoegd. Als er vragen zijn, let me know!

Groet,

politiek assistent minister van Defensie

@ mi ndef. n 1
Bureau Secretaris-Generaal
Plein 4, 2511 CR Den Haag
Postbus 20701, 2500 ES Den Haag

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Allereerst willen zij (en in het bijzonder de staatssecretaris) complimenten maken voor de heldereterugkoppeling van de gestelde vragen. Nog wel een punt van aandacht: blijf zorgdragen voor een goedetrack changes-versie, zodat de bewindslieden de stukken niet helemaal opnieuw door moeten lezen.

Vooraf: De bewindslieden willen in de beleidsagenda melding maken van een toenemende vraag naarcapaciteiten ihkv hoofdtaak 1 en de daarmee samenhangende verschuiving van focus. Zij zijn beiden nietovertuigd van de argumentatie dat in de Defensienota de focus nog lag op hoofdtaak 2 en dat debegroting een invulling is van de Defensienota. Er zijn buiten de Defensienota ook nog andereontwikkelingen. Graag een goede formulering maken.
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doc 1044a

Van: r., BS/AL/BSG
Verzonden: maandag 10 augustus 2020 19:18
Aan: Bijleveld-Schouten, ATB, Drs.; Visser, B, Drs.; Craaikamp, GEA, van, Mr., BS/AL;

Mr., BS/AL; , BS/AL/DS; , Mr., BSj
EA, Lirs., BS/AL/HDFC

CC: LTGEN, BS/AL/DS; SBN, BS/AL/HDP;
Bc., BS/AL/DCO; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG;

BS/AL/BSG; , MAJ, BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd. IP&C; Wijga, PS,
BS/AL/BSG; /AL/H DB/Stafbu reau; BS/AL/H DFC/Dir
Begrot/Afd. BegrZ; , BS/AL/DS/Kab DS; n,
EMIA, BS/AL/ADR/AuditprofP; LLM, BS/AL/BSG; , BGEN,
Drs., BS/AL/HDFC/DirMI FBeh; Drs., BS/AL/HDB/Belmdwrs;

BS/AL/HDFC/Kab HDFC; Ober, SA, Drs., CLAS/ST CLAS/AFD
F&C/SIE BEGRZK; BS/AL/BSG; ., BS/AL/HDBV/Dir

/AL/BSG
Onderwerp: Bij Financiën aangeleverde stukken OB en reactie op commentaar staatssecretaris
Bijlagen: 0B2021 memorie 10aug TC.docx; 0B2021 (memorie).pdf; 0B2021 (wet).pdf

Ank, Barbara, leden BR,
Bijgaand de begrotingsstukken OB die zijn aangeleverd bij Financiën en de reactie op het commentaar van
Barbara. Zo dadelijk volgt een separate mail met de begrotingsstukken DMF.

Groet,

Van: , Drs., CLAS/ST CLAS/AFD F&C/SIE BEGRZK”
@mindef.nl>

Datum: maandag 10 augustus 2020 om 17:02:02
Aan:” , Mr., BS/AL/B$G” < @mindef.nl>
Cc: BS/AL/HDFC/Dir Begrot” < @mindef.nl>,
B S/AL/HDFC/Dir Begrot!AfdVagfzBc” < mindef.nl>, Drs.,
BS/AL/HDB/Belmdwrs” <S @mindef.nl>,” , Drs. RA,
BS/AL/HDFC/Dir Begrot/Afd. BegrZ” (mindef.n1>,”
BS/AL/HDFC/Dir Begrot/Afd. BegrZ” < n(mindef.n1>,
BS/AL/BSG” Mangert@mindef.nl>
Onderwerp: RE: SPOED: Commentaar staatssecretaris

Beste

In de bijlage de finale stukken die we hebben ingeleverd bij FIN (pdfn). In MSWord de
wijzigingen t.o.v. vrijdag 7 maart. heeft de wijzigingen omtrent GrIT en MARKAZ
besproken met de Stas (voor de compleetheid hier ook ingevoegd).



De pencorrecties hebben we kunnen verwerken. Uit de foto’s en de beantwoording van
vrijdag komen dan nog een paar antwoorden naar voren, zie aanvullingen in cursief/rood.

Wil jij dit ook weer met de BR leden delen?

Gr

Van: , Mr., BS/AL/BSG” (mindefnl>
Datum: maandag 10 augustus 2020 om 08:54:53
Aan:” , Drs., CLAS/ST CLAS/AFD F&C/SIE BEGRZK”
< (mindef.n1>
Onderwerp: SPOED: Commentaar staatssecretaris

De staatssecretaris heeft gisterenavond nog commentaar geleverd. Vanwege het feit dat haar
mail niet werkte heb ikje zojuist de foto’s gestuurd.

Twee grote punten:

- Zij is niet akkoord met passages over GRIT: Wanneer en hoe wordt de Kamer geïnformeerd,
dit is te summier. Het is volgens haar niet conform de afspraak. Waarom nu al verhoging als het
BIT-advies nog moet komen. Waar zit de verhoging in? Toelichting ontbreekt. Verder snapt zij
de toelichting in combinatie met GRIT niet.

• We wijzigen voor nu de toegevoegde zin ‘dit betreft zowel de interne kosten als de
kosten voor uitbesteding’ in: ‘,dit naar aanleiding van de meest recente inzichten.’ Met
die wijziging wordt de toelichting dan zoals hieronder onder ‘nieuw:
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Er zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 opgetreden bij het volgende
project:

De bandbreedte van het investeringsdeel van het programma GrIT is aangepast van
250-1.000 naar 1.000-2.500, dit naar aanleiding van de meest recente inzichten. U
wordt hierover aanvullend geïnformeerd. Het ophogen van de bandbreedte GrIT heeft
consequenties voor de projecten LCE en Fennek. In dit geval betekent dit dat er voor
deze projecten met een andere fasering gewerkt wordt. Binnen de begroting is nu
rekening gehouden met de mogelijk hogere instandhoudingskosten van de huidige
systemen als gevolg van deze aanpassing.

• Daarbij wel heel duidelijk maken richting FIN dat deze tekst onder voorbehoud is van
de IT brief die voor Prinsjesdag naar de TK gaat. En als we eruit zijn met hoe we IT en
Grit in die brief willen, dan passen we deze tekst nog aan en kunnen we die concreter
maken.

• Heb aangegeven dat het hogere budget ook richting BIT is gegaan, dus moet wel ook in
de begroting, en dat is dus ook akkoord. Maar dan wel graag komende week goed de
strategie IT brief bespreken.

• Heb de dekking (LCF en Fennek naar achteren schuiven, en instandhouding huidige LCF
en Fennek verhogen daardoor) toegelicht; voor nu tekst akkoord, maar de stas wil wel
graag nog weten van DPLAN hoe dit precies zit met opleverdata nieuwe systemen in de
toekomst. Die vraag zal ik nog doorzetten naar DPMN/IPC.

- MARKAZ: ze snapt het antwoord op de vraag niet. Verdient het niet meer toelichting vanwege
de gevoeligheid (waar bekostigen we het uit?)En waarom noemen we de waarde van de grond
om niet?

Akkoord met tekst en opnemen bijdrage grond ‘om niet’, de stas wil wel graag dat we snel aan
de slag gaan met interne woordvoeringsljn over de dekking, er zal naar gevraagd worden
(sterker nog, zal zichtbaar worden als het augustus loket is geweest), en dat moeten we dan goed
kunnen uitleggen.

Zie verder foto’s: zij wil een inkorting van de tekst op p.8 inzake PAS en LHB. Bij LHB mist
de kern voor 2021 , naast voorkeursbeslissing wetsvoorstel verlenging luchthavenbelastingen
ivm de Peel en de PAS en Gilze Rijen

Aangepaste tekst onder inleiding

De uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over de Programmatische Aanpak
Stikstof heeft gevolgen voor nieuwe defensieactiviteiten, die geen nadelige gevolgen mogen
hebben op beschermde stikstofgevoelige natuurgebieden. De stikstofproblematiek brengt
voor Defensie extra kosten met zich mee voor onderzoek en cornpenserende maatregelen,
en soms ook vertraging van projecten.

Voor de luchtruimherziening wordt in 2021 een voorkeursbesluit genomen, waardoor het
civiele en militaire gebruik van het luchtruim opnieuw op elkaar worden afgestemd en een
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nieuw militair oefengebied wordt gevormd. Voor De Peel, Gilze-Rijen en Woensdrecht wordt
een luchthavenbesluit voorbereid. Vanwege de stikstofproblematiek die voor alle drie de
velden speelt en omdat voor een gedragen luchthavenbesluit Gilze-Rijen meet tijd nodig is,
zal het niet lukken deze besluiten voor november 2021 gereed te hebben. Volgens de Wet
luchtvaart vervalt op 1 november de geldigheid van de bestaande aanwijzingen voor deze
luchtvaartterreinen. Defensie bereidt daarom een wetsvoorstel voor waardoor deze
aanwijzingen langer hun geldigheid behouden.

Aangepaste tekst onder omgeving

Bij luchthavens, maar ook bij andere defensielocaties is een goede relatie niet de omwonenden
van belang. Vandaar dat Defensie extra investeert in omgevingsmanagement. Dit is bovendien
nodig om vergunningen weer actueel te krijgen en om de intensievere particzatie die de
Omgevingswet van ons vraagt inhoud te kunnen geven. Defensie moet hierbij van ver komen,
omdat depersoneelscapaciteit hiervoor moet worden versterkt.

Defensie zet in 2021 de sanering van vervuiling uit het verleden voort en doet onderzoek naar de
aanwezigheid van nieuw opgekomen stoffen als PfAS. Daarnaast werkt Defensie samen met het
Rijksvastgoedbedrijfaan het inzichteljk maken en op orde brengen van de vergunningen van de
defensielocaties- en activiteiten. Voor een Organisatie die na jaren van krimp weer aan het
groeien is en daarbij nieuwe activiteiten ontpÏooit, is het van belang dat de verschillende
vergunningen in de toekomst op elkaar aansluiten. Dit is een continu proces dat de komende
jaren in beslag zal nemen. Specfleke aandacht gaat hierbij ook uit naar het aspect stikstof
Hiervoor werkt Defensie samen met andere departementen en medeoverheden aan de structurele
aanpak stikstof Voor Defensie is het van belang om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen in
vergunningprocedures voor projecten die stikstofiuitstoot tot gevolg hebben.

-OB punt 1, p. 8: waarom naast de vier prio’s niet gewoon IT toevoegen?

IT toegevoegd

-OB p.7: waarom niet hoofdtaak 1 expliciet benoemen?

Bij de omschrijving tussen haakjes (hoofdtaak 1) toegevoegd

-OB p. 8: waarom gebruik term persoonlijke beschermingsmiddelen in plaats van mgzakken,
zoals in recente kamerbriefDOKS

Rugzakken maken geen onderdeel uit van project VOSS, wel vesten en PBM. Nu aangepast
in vesten en persoonlijke bescherming (deze term is in andere documenten ook
gehanteerd, dit zijn bijv. de platen in de vesten)
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-OB p.l5: bij gezondheidsmonitoring laatste zin schrappen. Gaat om begroting 2021

Zin geschrapt en vervangen door: De eerste resultaten worden in de tweede helft van 2021
verwacht.

Nadere toelichting gezondheidsmonitoring: De invoering van gezondheidsmonitoring zal
meerdere jaren beslaan en is over 3 sporen verdeeld. De verschillende sporen zien op het
inregelen (ontsluiten medische en plaatsingsgegevens), historisch onderzoek en uiteindelijk het
structureel monitoren (en analyseren) van de gezondheid en veiligheid van het
defensiepersoneel. In 2019 is de eerste stap gezet, om gezondheidsmonitoring mogelijk te
maken. Gezondheidsmonitoring is een essentiële randvoorwaarde voor het ontwikkelen van
goed beleid, het kan helpen om verbanden tussen werkomstandigheden en
gezondheidsaandoeningen vast te stellen en om snel te kunnen handelen als daar noodzaak toe
is. De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat de werkgever gevaren en risico’s voor de veiligheid
en de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk voorkomt, en indien de risico’s niet te
vermijden zijn, de werkgever alle maatregelen treft om het personeel zo gezond en veilig
mogelijk te laten werken. Gezondheidsmonitoring wordt hiertoe ingezet.

Stand van zaken per mei 2020

Het project is gestart in 2019. Voor het project Structurele Gezondheidsmonitoring is een
stuurgroep ingericht o.l.v. Directie Veiligheid (DV), Hoofd Directie Personeel (HDP) in
samenspraak met de Militair Geneeskundige Autoriteit (MGA). De uitvoering van
gezondheidsmonitoring ligt bij het CEAG. Het kost nog een aantal jaren tijd, voordat structurele
gezondheidsmonitoring is ingebed in de organisatie. Voor spoor 1 is reeds budget gealloceerd
voor 2020, middels de SZVK innovatie subsidieregeling. Voor spoor 2 en 3 is voor de jaren
2021, 2022 en 2023 voor benodigd personeel en middelen een beraming gemaakt op basis van
een projectplanning, wat neerkomt op een totaal van €5,4M. Van deze €5,4M is €1,6M voor
spoor 2 beraamd en €3,8M voor spoor 3. Gebaseerd op de huidige kennis is deze €5,4M per jaar
opgesplitst: voor 2021 €1,2M; voor 2022 €1,8M; en voor 2023 €2,4M. Aangezien het structurele
gezondheidsmonitoring betreft verwachten wij op basis van de kennis die we nu hebben dat we
structureel voor 2024 en verder €2,4M per jaar nodig zullen hebben. De beraming voor 2021 en
verder is aangeboden aan HDfC voor de BPB BS.

De MGA zet, in samenspraak met de DV en de Hoofd Directie Personeel (HDP) reeds stappen
om spoor 1 te implementeren en de andere sporen op te zetten. Door de uitvoerende partij CEAG
zijn in samenspraak met de betrokken partijen de volgende stappen gezet:

• In de Instructie-MGA/022 Gezondheidsmonitoring staan alle stappen en maatregelen
t.a.v. privacy en beveiliging beschreven.

• Er is een DPIA (Data Protection Impact Assessment) opgesteld en er zijn meerdere
AVG-meldingen geregistreerd.

• Alle huidige medewerkers van Defensie ontvangen binnenkort (streven begin Q-3 2020)
een brief van de MGA (medeondertekenaars: DV, HDP en Centrale Medezeggenschaps
Commissie) waarin gezondheidsmonitoring toegelicht wordt. Via diverse andere kanalen
zal ook worden gecommuniceerd met de medewerkers en commandanten, zoals
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bijvoorbeeld de Defensiekrant, intranet, nieuwsbrieven van DGO en DV, P&O flash en
de onderdeelsbiaden.

De verwachting is dat vanaf september 2020 gestart kan worden met de analyses met gegevens
uit spoor 1. Parallel daaraan wordt gewerkt aan de uitwerking van spoor 3.

2017en2018 2019 2020 2021 2022 Verder

vhtJ Ucriu

-Nieuw Voorbeeld in tabel manieren 2021 ontbreekt (was eerder 5 daken zonnepanelen als ik me
goed herinner. Voorbeeld koelinstallaties weghalen
Koelinstallaties verwijderd, geen concreet doel voor 2021 kunnen achterhalen dus “-“

verwijderd

-Schrappen evenementen bij KIvIAR.

De marechaussee evenementen zijn op eerder verzoek toegevoegd, gelijk aan de marine en
de landmacht. Het is niet mogelijk gebleken bij elk defensieonderdeel voorbeelden naar
boven te halen. Nu op aangeven van deze mail weer de marechaussee evenementen
verwijderd.

-Bij passage chroom 6 heeft ze vooral geschrapt.

Bij DMF vraag wat f1305 is, en of toelichting DOKS dat alles in realisatiefase is nog actueel is
ivm de laatste DOKS -brief

• IBOS: Dit is het administratiesysteem. We hebben deze term verwijderd uit de begroting
en noemen hier nu: ‘conform laatste stand administratie

• Stas vraagt onder defensiebreed materieel - realisatiefase of DOKS niet als wijziging t. o. v.
begroting 2020 genoemd moet worden. In onze eerdere beantwoording zijn we hier al op
ingegaan:
De aanpassingen van de reeksen VOSS en DOKS kunnen helaas niet meer meegenomen
worden voor het DMF. De begrotingsstanden staan al vast (het loket bij Financiën
om wijzigingen in onze standen door te geven is al gesloten). Dit houdt in dat de
minister bij de Ministerraad mandaat moet vragen om resterende mutaties erdoor te krijgen
en dat gebeurt alleen in overleg met FIN bij zaken die door beide departementen essentieel
genoeg bevonden worden, zoals MARKAZ en GrIT. De aanpassingen in de VOSS en DOKS
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reeksen gaan dus in de volgende ronde (suppletoire begroting) mee. Overigens loopt de
reeks van de DOKS —helmen wel gewoon door.

• M. b. t. tot instandhoudingstekorten hebben wij in de beantwoording benoemd dat tekorten
niet zichtbaar kunnen maken / benoemen in het DMF en hiervoor verwezen naar het de
BMH, waarin dit wel gecommuniceerd wordt. Inmiddels is in de defensiematerieelagenda
expliciet verwezen naar BMH:
Momenteel zijn er veel projecten in uitvoering, hetgeen veel vergt van onze voorzien-in
keten. Met nieuwe werkvormen waarbij eerder en meer geïntegreerd wordt samengewerkt
proberen we waar mogelijk te versnellen. Complexiteit en schaarste aan benodigde kennis
en capaciteit leiden echter tot vertragingen. Tevens zijn levertijden van materieel en
vastgoed vaak lang. Ook werken achterstanden vanuit het verleden door in de huidige
materiële situatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een van de conclusies van de Brede
Maatschappelijke Heroverwegingen (Kamerstuk 32359, nr. 4): extra stappen in het kader
van herstel op het gebied van instandhouding van wapensystemen zijn nodig om de balans
tussen de ondersteuning en gevechtseenheden te herstellen. Vanaf 2020 is enige financiële
ruimte beschikbaar om een eerste stap te zetten de materieel logistieke capaciteit de
komende jaren beter in balans te brengen met de bestaande werklast. Daarbij gaat het niet
alleen om het aantrekken van meet personeel, maar ook over gerichte mogelijkheden tot
uitbesteding van werkpakketten, inhuur en slimme samenwerking met (internationale)
partners. Herstel en modernisering vergen daarmee tijd.

• Kamerstuk (AO Personeel) waarnaar verwezen werd is verwijderd uit de
defensiematerieelagenda, omdat hier niet duidelijk genoeg de schaarste in IT personeel en
de prijsstijgingen besproken zijn.

• In de toelichting van aanpassïng vastgoed defensie” is de term ‘fase 1’ verwijderd. In
eerste instantie dachten wij dat u hier ‘legering defensiebreed fase 1 ‘bedoelde. Zoals in de
beantwoording aangegeven wordt in komend DPO de scope van dit project afgebakend. Om
dit moment geven we dat nog niet aan in het DMF, omdat de kaders hiervoor nog niet
vaststaan.

Aanvulling op verzoek nadere toelichting

Pagina 9, de toevoeging inzake cognitieve aspecten, waar doelen we op, de discussie nav NRC
artikel inzake beïnvloeding?
Hierbij doelen we inderdaad op de discussie zoals gevoerd in het NRC artikel over
gedragsbeïnvloeding. Desbetreffende zinsnede is afkomstig uit de concept antwoorden op
kamervragen hierover die later deze week worden voorgelegd.

Bij dmo bewust niets over hetijking Personele uitgaven iT en daarmee ]IVC en KPU bedrijf
herziening en munitie bedrijf?

In de DM0 beleidswijzigingen is nu de herziening binnen KPU-bedrjf en munitiebedrjf
opgenomen met de link naar BMH. Er is niks opgenomen over herjking personele uitgaven
IT aangezien het tekort in 2020 niet tot een herjking leidt binnen de begroting.

7



8



doc 1046

Van: ., BS/AL/HDFC
Verzonden: zondag 20 september 2020 17:07
Aan: Craaikamp, GEA, van, Mr., BS/AL; , 35/AL/DS;

35/AL/DS
CC: ., BS/AL/DGB; Mr., BS/AL
Onderwerp: FW: 2e NAZENDING - Agenda en stukken - Themaoverleg Materieel - 21 september a.s.

Ha alle drie, morgen wordt bij de stas gesproken over stand van zaken grote projecten, terwijl we hadden
afgesproken in het kader van de triaal rapportage eerst in de BR er over te spreken. Nou hebben die stas
overleggen zo hun eigen dynamiek en agenda, maar als we de volgorde echt zo willen wordt het wel lastig
in de afstemming met de stas overleggen.

Met vriendelijke groet,

Van: B5/AL/HDFC/Dir Begrot < @mindef.nl>
Verzonden: zondag 20 september 2020 10:48
Aan: ., BS/AL/HDFC < @mindef.nl>; KTZ (LD), Mr., BS/AL/HDFC/Dir
Begrot/AfdVaglzBc @mindef. ni>; LKO L, Drs., BS/AL/H DFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc

@mindef.nl>; , MSc, B5/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc < i@mindef.nl>
Onderwerp: FW: 2e NAZENDING - Agenda en stukken - Themaoverleg Materieel - 21 september a.s.

Ter info; ik zit morgen dus bij het thema-overleg materieel, en daarvoor heeft DM0 overzicht stand van
zaken grote projecten aangeleverd, zie onderstaande mail.

Van: ., BS/AL/BSG < @mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 22:19
Aan: VADM (TD), Dr. Ir., DM0 mindef.nl>; ., BS/AL/HDFC/Dir Begrot

@mindef.nl>; /AL/BSG/Mobpool < @mindef.nl>; , BGEN, 35/AL/DS/Dit.
Plan. < @mindef.nI>; , CDRE, MA, BS/AL/HDB < c’mindef.nl>;
BS/AL/DCO @mindef.nl>
CC: , B5/AL/BSG < @mindef.nl>; S/AL/BSG

@mindef.nl>; , BS/AL/BSG @mindef.nl>;
Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG < @mindef.nI>; ., BS/AL/BSG

@mindef.nl>; LKOL, MSc, BS/AL/BSG < @mindef.nl>; DMO/DIR
B&B/B OST < @mindef.nl>; , 35/AL/DS/Dit. Plan./Ondersteun

@mindef.nl>; , BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd. IP&C/Projorg @mindef.nl>;
TLNT, BS/AL/HDB/Stafbureau mindef.nl>; /AL/HDFC/Kab HDFC

@mindef.nI>; %DMD Bestuursondersteuning, DMO/MATLOG/ST @mindef.nI>;



Drs., BS/AL/DGB/Cl0/PROJAFD < @mindef.nl>; ., B5/AL/DCO
@mindef.nl>; e, DMO/KAB @mindef.nl>; , BS/AL/HDFC/Kab

HDFC < @mindef.nl>; , BS/AL/HDFC/Kab HDFC
@mindef.nl>; , BS/AL/DS/Dir. Plan./Ondersteun

@mindef.nl>; , DMO/KAB mindef.nl>;
DM0/KAB @mindef.nl>
Onderwerp: 2e NAZENDING - Agenda en stukken - Themaoverleg Materieel - 21 september a.s.

Goedenavond,

Hierbij ontvangt u de laatste nazending ten behoeve van het Themaoverleg Materieel a.s. maandag.

Het is de input voor agendapunt 1 van DM0. Het betreft een overzicht van de status van 12 grote
materieelprojecten. Daarnaast heeft de Staatssecretaris vragen gesteld over het project vervanging M
fregatten n.a.v. de behandeling van de B-brief. Daarom zijn bijlagen 1.2 en 1.3 toegevoegd.

1 - Status Grote Bijlage 1.2 - Bijlage 1.3 -

Materieelspro... 20200914 Fiche ... 20200914 Bijlag...

Met vriendelijke groeten,

Kwartiermaker Eigenaarsondersteuning KMar

Bureau Secretaris - Generaal
Ministerie van Defensie

M
E @mindef.nl

Van: BS/AL/BSG
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 16:55
Aan: (TD), Dr. Ir., DM0 @mindef.nl>; BS/AL/HDFC/Dir Begrot

@mindef.nl>; , BS/AL/BSG/Mobpool @mindef.nl>; , BGEN, BS/AL/DS/Dir.
Plan. < @mindef.nl>; CDRE, MA, BS/AL/HDB @mindef.nl>;
BS/AL/DCO < @mindef.nl>
CC: , BS/AL/BSG @mindef.nl>; , BS/AL/BSG

@mindef.nl’; , BS/AL/BSG < @mindef.nl>;
CDR fLD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG < @mindef.nI>; , Drs., BS/AL/BSG

@mindef.nl>; , MSc, BS/AL/BSG cmindef.nl>; /DIR
B&B/B OST @mindef.nl>; Pouderoijen, A, van, BS/AL/DS/Dir. Plan./Ondersteun

@mindef.nl>; MA], BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd. IP&C/Projorg mindef.nl>;
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TLNT, BS/AL/HDB/Stafbureau < mindef.nl>; /AL/HDFC/Kab HDFC
@mindetnl>; %DMO Bestuursondersteuning, DMO/MATLOG/ST @mindef.nl>;

BS/AL/DGB/ClO/PRDJAFD < t@mindef.nI>; BS/AL/DCO
@mindef.nl>; Gans, EG, de, DMO/KAB @mindef.nl> , BS/AL/HDFC/Kab

HDFC @mindef.nI>; BS/AL/HDFC/Kab HDFC
@mindef.nl>; , BS/AL/DS/Dir. Plan./Ondersteun

@mindef.nl>; , DMO/KAB < @mindef.nl>;
DMO/KAB <J rnindef.nl>
Onderwerp: RE: Agenda en stukken - Themaoverleg Materieel - 21 september as.

Beste allen,

Hierbij ontvangt u achtergrondinformatie ten behoeve van agendapunt 3.

Het betreft het bestaande beleid rondom risicomanagement en onzekerheidsreserveringen.
Relevante delen zijn voor leesgemak geel gearceerd. Het gehele stuk doornemen is niet nodig, DGB licht
a.s. maandag het relevante beleid toe.

«Bestand: 3. Instructie Risicomanagement.pdf» «Bestand: 3. Rapport Planningssystematiek en lnvesteringsbeheer
2017.pdf»

Het stuk voor agendapunt 1 (stand van zaken materieelprojecten) is helaas nog niet binnen.
Dit wordt maandag hard copy uitgereikt dan wel mondeling toegelicht door D-DMO.

Met excuses voor de late verzending en een fijn weekend!

Met vriendelijke groeten,

Kwartiermaker Eigenaarsondersteuning KMar

Bureau Secretaris - Generaal
Ministerie van Defensie

M
mindef.nl

Van: ., BS/AL/BSG
Verzonden: donderdag 17 september 2020 15:31
Onderwerp: Agenda en stukken - Themaoverleg Materieel - 21 september a.s.

Goedemiddag,
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Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het Themaoverleg Materieel op 21 september a.s.

De uitnodiging voor het overleg ontvangt u door toedoen van het secretariaat van de Staatssecretaris.

Mochten er nog vragen! opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.

Agenda

«Bestand: 0.1 - Agenda Themaoverleg Materieel 21 sept.docx»

Stukken
«Bestand: 2. Fiche BMD.pdf» «Bestand: 4. 2020_09_14 parlementaria Materieel en Vastgoed projecten update
14-09-20.pptx»

U ontvangt morgen nog een nazending voor agendapunt 1 en agendapunt 3

Met vriendelijke groeten,

Kwartiermaker Eigenaarsondersteuning KMar

Bureau Secretaris - Generaal
Ministerie van Defensie

M
E mindef.nl
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doci 047

Van: ., BS/AL/BSG
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 16:27
Aan: Bijleveld-Schouten, ATB, Drs.; Visser, B, Drs.; Craaikamp, GEA, van, Mr., BS/AL;

Mr., BS/AL; LTADM, BS/AL/DS; Mr., BS/AL;
EA, Drs., BS/AL/HDFC

CC: LTGEN, BS/AL/DS; SBN, BS/AL/HDP;
Bc., BS/AL/DCO; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG;
AL/BSG; MAJ, BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd. IP&C;

BS/AL/BSG; /AL/H DR/Stafbureau; , BS/AL/H DFC/Dir
Begrot/Afd. BegrZ; KOL, BS/AL/D$/Kab DS;
EMIA, BS/AL/ADR/AuditprofP; LLM, BS/AL/BSG; BGEN,
Drs., BS/AL/H DFC/DirM 1 FBeh; Drs., BS/AL/H DB/Belmdwrs;

BS/AL/HDFC/Kab HDFC; Ober, SA, /ST CLAS/AFD
F&C/SIE BEGRZK; , Drs., BS/AL/BSG; ., BS/AL/HDBV/Dir
B&l; /AL/BSG

Onderwerp: FW: conceptreactie begroting
Bijlagen: verzoek nadere toelichting staatssecretaris OB.docx; verzoek toelichting staatssecretaris

DMF.docx; vragen uit de mail.docx; MR versie 7 augustus 0B2021 TC.docx; MR versie 7
augustus DMF2O21 TC.docx; MR versie 7 augustus DMF2O21 TC.pdf; MR versie 7
augustus CR2021 TC.pdf

Ank, Barbara, leden BR,

Bijgaande de reactie van HDFC op de gestelde vragen. Voor de staatssecretaris zullen de stukken tevens
hardcopy aangeboden worden. Om de trackchanges op de Ipad te kunnen lezen is een pdf-versie van
zowel de OB als het DMF bijgevoegd.
Groet,

Van: CL, Drs., CLAS/ST CLAS/AFD F&C/SIE BEGRZK <SA.Ober@mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 15:50
Aan: ., BS/AL/BSG <B.v.Beers@mindef.nl>
CC: , Drs., BS/AL/HDFC/DirMl FBeh < @mindef.nI>; MA LLM, BS/AL/BSG

@mindef.nl>; /AL/BSG < @mindef.nl>; CDR (LD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/PROJ BSG @mindef.nl>; /AL/BSG @mindef.
BS/AL/BSG/Mobpool @mindef.nl>; BSc, BS/AL/BSG @mindef.nl>; Kamps

BS/AL/BSG @mindef.nl>; Drs., B5/AL/HDB/Belmdwrs
@mindef.nl>; /AL/HDFC/Dir Begrot/Afd. BegrZ @mindef.nl>;

BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc <NR.Franke@mindef.nl>
Onderwerp: RE: conceptreactie begroting

Beste

Gevoegd de antwoorden op de vragen uit de mail en de bijlagen. Tevens een nieuwe versie OB en DMF
met wijzigingen zichtbaar. Voor de leesbaarheid hebben we de wijzigingen in de tabellen uitgezet, de
waarden die er nu in staan zijn de meest recente.

Maandagmiddag moeten we een versie bij FIN inleveren, we hebben dus maandagochtend nog ruimte
voor een paar aanpassingen. Een paar zaken staan nog open, die zullen we zo spoedig mogelijk van een
antwoord voorzien.



Deel jij deze versie ook met de BR leden zodat zij de wijzigingen kunnen volgen?

Gr

Van: r., BS/AL/BSG @mindef.nl>
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 13:56
Aan: LKOL, Drs., CLAS/ST CLAS/AFD F&C/SIE BEGRZK < @mindef.nl>
CC: BGEN, Drs., BS/AL/HDFC/DirMl FBeh < @mindef.nI>; LLM, BS/AL/BSG

@mindef.nl>; BS/AL/BSG @mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/PROJ BSG @mindef.nl>; /AL/BSG @mindef.nl>;
BS/AL/BSG/Mobpool @mindef.nl>; BSc, BS/AL/BSG @mindef.nl>;

BS/AL/BSG @mindef.nl>
Onderwerp: FW: conceptreactie begroting

en anderen,
Bij deze namens de minister en staatssecretaris het commentaar op de aangeleverde begrotingsstukken.
Deze mail met tekstuele aanpassingen ziet zowel op de 05 als het DMF. In de mail is het commentaar van
beide bewindslieden opgenomen. In de bijlage twee documenten met vragen waarop de staatssecretaris
een nadere toelichting wil met betrekking tot zowel de 05 en het DMF (verzoek toelichting
staatssecretaris 05 en DMF). Graaci extra aandacht voor de vragen bil de OB over GrIT, personeel,
pensioenregeling (meer in het bijzonder de passage over oensioenpremiestijgingen) en voor de vragen
bil DMF over instandhoudingsbudget en GrIT. Ik heb geen tekstuele wilzigingen in de mail gezet, maar de
staatssecretaris heeft ten aanzien van een aantal van deze tunten aanciegeven dat zij niet akkoord is.
Hier voor wil zij eerst een nadere toelichting. De punten verwijzen naar de nummering in de sets eerdere
antwoorden. Die heb ik tevens bijgevoegd. Als er vragen zijn, let me know!

Groet,

politiek assistent minister van Defensie

@ mi ndef. n 1
Bureau Secretaris-Generaal
Plein 4, 2511 CR Den Haag
Postbus 20701, 2500 ES Den Haag

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Allereerst willen zij (en in het bijzonder de staatssecretaris) complimenten maken voor de heldere
terugkoppeling van de gestelde vragen. Nog wel een punt van aandacht: blijf zorgdragen voor een goede
track changes-versie, zodat de bewindslieden de stukken niet helemaal opnieuw door moeten lezen.

Vooraf: De bewindslieden willen in de beleidsagenda melding maken van een toenemende vraag naar
capaciteiten ihkv hoofdtaak 1 en de daarmee samenhangende verschuiving van focus. Zij zijn beiden niet
overtuigd van de argumentatie dat in de Defensienota de focus nog lag op hoofdtaak 2 en dat de
begroting een invulling is van de Defensienota. Er zijn buiten de Defensienota ook nog andere
ontwikkelingen. Graag een goede formulering maken.
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Ontwerpbegroting NB paginanummering tot en met p. 28 op basis van het PDF-bestand met track
changes dat naar de bewindslieden is gegaan, daarna paginanummering bestand PDF bijlage
18
p.8: In tweede alinea zin kloppend maken: Laten we hopen dat geen van die dreigingen werkelijkheid
wordt.

In laatste alinea bij draadloos internet toevoegen dat er ook gewerkt wordt aan verbetering. Tevens
precies duidelijk maken waarop het woord uitrusting ziet. Dit is van belang gelet op de ontwikkelingen
rond DOKS en VOSS.
P9: In eerste alinea passage over versterken IT laten staan. Hier is in het plan geld voor vrijgemaakt.
Tevens het woord proactief toevoegen bij het melden van incidenten en die zin scherper formuleren. We
melden niet alle incidenten gelijk. Sommigen worden meegenomen in het jaarverslag.
p.9: Op deze pagina graag een apart blokje PAS/stikstofuitstoot en gevolgen voor projecten bij defensie.
De eerdere passage is geschrapt maar staatssecretaris wilde graag aanpassing. Hier ook een relatie
leggen met luchtruimherziening, luchthavenbesluiten. Tevens aangeven dat in 2021 voorkeursbesluit
inzake luchtruimherziening wordt genomen. Apart benoemen dat we extra investeren in
omgevingsmanagment, juist vanwege de noodzaak om ihkv herstel weer te investeren in het up to date
krijgen van vergunningen en in het kader van de nieuwe omgevingswet. Hierbij aangeven dat we van ver
moeten komen.
p.9: In derde alinea passage over 2% scherper formuleren inclusief tijdpad afspraak Wales 2014 en EU.
Ook aanvullen met welke plek op de ranglijst we nu bezetten.
p.10: In eerste alinea zin over de civiel aantoonbare waarde graag duidelijker herformuleren. In derde
alinea verbeteren datakwaliteit uitgebreider toelichten en loskoppelen van veiligheid (dus aparte zin
maken).
p.12: In tabel” eerste stappen” vervangen door” verdere stappen” . In laatste alinea zin
schrappen: door commandanten decentraal verantwoordelijk te maken...beter benut. Tevens laatste zin
over proeftuinen plaatsen na eerste zin tweede alinea p.13 en nader toelichten wat deze positieve
resultaten zijn.
p.13: In tweede alinea zin schrappen : de ambitie is strategisch talent managment. Toevoegen dat we
de gemaakte afspraken over invoering nieuw p-model nakomen (check de precieze woorden als het gaat
over de afspraken) oa door te werken aan maatwerk met nieuwe aanstellings- en contractvormen.
p.14: In derde alinea: in algemene zin verzakelijken en aangeven dat in de komende periode uitvoering
wordt gegeven aan de afspraken.
p.15: In eerste alinea aangeven mbt balans dat hieraan gewerkt wordt en in 2021 de resultaten duidelijk
zullen worden. In tweede alinea meer duiding geven aan IVD en samenwerking met andere
toezichthouders. In laatste alinea vijf prioriteiten schrappen en verwijzen naar Kamerbrief met reactie op
bevindingen vc. en op volgende pagina doorgaan met toezegging om vc op transparante wijze te blijven
informeren etc.
p.16: Bij IT/BV aangeven dat dit voor zowel voor fysieke als sociale veiligheid geldt en dat dit langer
duurt dan toegezegd.
p.17: Alle toevoegingen van fases en sporen schrappen.
p.18: In derde alinea verduidelijken om welke uitrusting het gaat.
p.20: In tabel schrappen streven om 5 tot 10 % van de personele tekorten op een adaptieve manier op te
lossen. In tabel voorbeeld zonnepanelen vervangen door ander voorbeeld. In eerste alinea GrIT
schrappen. Voorts passages adaptieve krijgsmacht, in samenhang met hetgeen hierover is gemeld in
hoofdstuk 6 indikken om dubbelingen te voorkomen.
p.24:de alinea startende met “Verduurzaming is .. t/m .. gevolgd” en de alinea “Voor de. ... t/m
innovatie” staan veel dubbelingen, graag 1 alinea ervan maken en dus flink schrappen.
Op pagina 24 onder omgeving, de eerste drie zinnen schrappen “De afgelopen jaren .. t/m .. te
bieden”. De alinea begint met dan met de zin van Defensie zet in ...t/m .. PFAS. Schrappen laatste zin”
Er zal specifiek aandacht bouw van infrastructuur” . Schrappen zin over koelinstallaties en terugvallen
op de beleidsprio’s.
p.25: Alinea graag wat meer structureren. Toevoegen aangekondigde uitstel luchthavenbesluit en
wetsvoorstel LHB inzake de Peel. PAS en invloed op projecten apart benoemen.
p.28: Schrappen passage over nieuwe afdeling SEA. Is intern.e bedrijfsvoering.
p.42: Bij evenementen landmacht ondersteunt vervangen door ondersteund.
p.57: Bij vastgoed expliciet benoemen lEO.
p.74/75: teksten graag checken op de bewoordingen die in de Kamerbrieven zijn gebruikt.
p.75: Passage adaptieve krijgsmacht indikken in het licht wat hierover al eerder is gemeld in de
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beleidsagenda.
p.76: Schrappen zin: “ onder leiding van de pCDS..begin gemaakt”. Is interne bedrijfsvoering.
p.9O en verder: lijst nog eens kritisch doorlopen. Schrappen dat motie is aangehouden en wellicht
vervallen. Idem voor motie die verworpen is.

DF1F:
p 8: in de tweede alinea expliciet benoemen dat de verplichtingen toenemen maar de uitgaven nog niet.
Dit ivm de steeds terugkerende discussie over het niet kunnen uitgeven van extra geld door Defensie.
Staat ook op p. 18 uitgebreid beschreven, maar hier ook kort opnemen.
p.8: bij voorraden benoemen dat we de lessen uit COVID betrekken.
p.9: FOXTROT en GrIT alleen benoemen als daartoe verder wordt besloten, wat nog niet is gebeurd, dus
feitelijker beschrijven.
p.9: Zin Hoewel het enige tijd duurt voordat projecten tot concrete resultaten komen, wordt in 2021 ook
nieuw materieel, vastgoed en IT geleverd positief herformuleren
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doc 1048

Van: ), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG
Verzonden: woensdag 23 september 2020 08:32
Aan: Craaikamp, GEA, van, Mr., BS/AL
Onderwerp: FW: Tbv overleg met SG over actiepuntenljst
Bijlagen: Actiepunten ministerstaf en ochtendberaad - afvoeren.xlsx; Actiepunten ministerstaf en

ochtendberaad v3.xlsx

Goedemorgen Gea,
We zijn bezig met het verder actualiseren (en hanteerbaar maken) van de actiepunten uit de MS en het
DE. Om half tien hebben we hier kort contact over via MS teams. Denk niet dat het dit al helemaal is,
maar wel werkbaar om mee te beginnen. Hierna aanpassen op basis van behoefte. Kan je je er in vinden?
Groet,

Van: BS/AL/BSG @mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 17:34
Aan: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG @mindef.nI>
CC: BS/AL/BSG/Mobpool @mindef.nI>
Onderwerp: Tbv overleg met SG over actiepuntenlijst

Dag

Vorige week hebben we gespard over de actiepuntenlijst.

De belangrijkste conclusies:

- Er moet een onderscheid komen tussen ‘urgente’ en ‘lange termijn’ actiepunten.
o Urgente actiepunten (bijv.: DCo deelt woordvoeringshjn X met de bewindspersonen)

moeten in principe worden voltooid in de week dat ze zijn aangegaan.
o Lange termijn actiepunten (bijv.: DJZ brengt de gevolgen van de Wet open overheid in

kaart) vergen uitzoekwerk en kunnen pas op lange(re) termijn worden afgedaan.
- Voor alle actiepunten geldt: het ER-Lid aan wie het is toegeschreven is verantwoordelijk voor het

uitzetten binnen de staf. Eventueel kan toelichting worden gevraagd bij de bestuursadviseur die
aanwezig was in het overleg.

- Voorts zou het volgende moeten gelden:
o Urgente actiepunten, mits afgedaan, keren niet terug in de ministerstaf.
o Urgente actiepunten die niet zijn afgedaan, worden gemarkeerd en keren — vanwege de

actualiteitswaarde — wèl wekelijks terug in de ministerstaf.
o Het is aan deze ER-leden om de bestuursadviseurs mee te (laten) nemen in het afdoen van

urgente actiepunten (btjv.: in de cc van een mail over een actiepunt dat
betrekking heeft op de staatssecretaris).

o Lange termijn actiepunten komen regulier (eens per maand?) terug in de ministerstaf. ER-
leden wordt gevraagd zelf toelichting te (kunnen) geven op de stand van zaken.

In de bijlage een versie van de actiepuntenlijst waarin ik het bovenstaande onderscheid heb proberen
weer te geven. Tevens een overzicht van de actiepunten die eerder op de lijst stonden, maar die na
kritische lezing kunnen worden afgedaan (groen gearceerd) of waarvan we vermoeden dat ze kunnen
worden afgedaan (geel gearceerd).

Groet,
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Van: Craaikamp, GEA, van, Mr., BS/AL
Verzonden: maandag 4 november 2019 22:21
Aan:
Onderwerp: Fwd: Bijdrage DM0 aan vragen crisisteam stikstof donderdag 31/10

SVP print

Van:” (ID), Dr. ir., DM0” < @mindef.nl>
Datum: zondag 3 november 2019 om 15:45:32
Aan:” , CDRE, MA, B$/AL/HDW @mindef.nl>
Cc: “Craaikamp, GEA, van, Mr., 3$/AU’ @mindef.nl>,” LTADM, BS/AL/DS”

(mindef.n1>, Drs., BS/AL/HDFC” < @mindef.nl>, , Mr.,
BS/AL” < (mindef.n1>,” LTGEN, Drs. ing. MPA, DOSCO”

@mindef.nl>, , Dr. fr., BS/AL/BSG”
(mindef.n1>, , BGEN, DMO/WPSN”

@mindef.nl>, ., DMO/DIR B&B” @mindef.nl>,
Drs. MSS, DMO/MATLOG” @rnindefnl>

Onderwerp: Bijdrage DM0 aan vragen crisisteam stikstof donderdag 3 1/10

Beste

In aansluiting op onze bijeenkomst van afgelopen donderdag hierbij de opgave vanuit de
DM0. De experts schatten in dat voor een eerste grove indicatie van de consequenties van
reductie gereedstelling voor uitstoot stikstofoxide, ten minste 1 maand nodig is. Daarna zou
e.e.a. in slagen verder kunnen worden gedetailleerd. Dat blijft een inschatting, want het is
wel nieuwe materie. De huidige uitstoot van stikstof oxide, gegeven huidige gebruiksprofiel,
dienen we eerst vast te stellen. Op basis van gewijzigd gebruiksprofiel is het vervolgens
mogelijk het effect op de uitstoot te bepalen. De vragen die hierbij leven zijn: 30% minder
oefenen? 30% minder eenheden operationeel gereed? 30% van de vloot stilzetten?
Afstemming met de OpCo ‘S is nodig om de effecten te kunnen bepalen.

Aanspreekpunt bij DM0 is BGen (Directeur Wapensystemen &
Bedrijven) voor het doorrekenen van de “footprint” van wapensystemen. Voor de
bedrijfsvoering van de DM0 is dat (Directeur Bestuur & Bedrijfsvoering
DM0).

Fijne zondag gewenst,



Verstuurd vanaf mijn iPad

Vanuit de verschillende domeinen zijn voor de DM0 de volgende vragen beantwoord in gevoegde bijlage:

1. Lijst met overzicht van onze vergunningplichtige vastgoedprojecten waarbij stikstof
betrokken is met een inzichtelijke weging tussen nice to have en need to have.

2. Een lijst met wat we allemaal al doen aan klimaatneutraal en duurzaamheid.

3. Een opgave wat onze grootste stikstof producenten zijn op het gebied van vastgoed en
civiel wagenpark en hoe we die door het naar voren halen van investeringen versneld
stikstof kunnen reduceren.

4. Hoe we versneld zonne-energie breder in kunnen zetten.

1. Lijst met overzicht van onze vergunningplichtige vastgoedprojecten waarbij stikstof
betrokken is met een inzichteljke weging tussen nice to have en need to have.

DMO/B&B (Vastgoed)

Gezien alle bezuinigingen de afgelopen 15 jaar en de daarmee gepaard gaande afstotingen op het gebied
van vastgoed is er sinds de groei van defensie een tekort aan vastgoed ontstaan. Er is in geen enkel geval
sprake van nice to have.

Voor de korte termijn speelt de stikstofproblematiek een rol voor vastgoedprojecten die in de BAG-fase
zitten. Voor de DM0 betreft dit de nieuwbouw hoofdkantoor DPO op depot Pernis dit is
randvoorwaardelijk voor de ontruiming van gebouw 35 op de Frederikkazerne (=beëindiging stikstof
uitstoot van dit gebouw) en de ombouw van het oude korte golf zendstation Flevo als HF
zendstation voor de HF walinfrastructuur. Zodra dit project gereed is kan het zendstation Ouddorp,
dat in een natura 2000 gebied is gelegen, worden ontruimd (=beëindiging stikstof uitstoot zendstation
Oud dorp).

Voor de iets langere termijn (voorbij 1 januari 2020) kan de stikstofproblematiek invloed gaan krijgen op
het verloop van de lopende projecten op MMC Veenhuizen (Drenthe), de vastgoedaanpassingen tbv de
verdraaiing van de schietzone van de testschietfacilïteit in Petten (Petten KM) om de ontwikkeling
van een groot windmolenpark op de Noordzee mogelijk te maken, zie de bijlage (20191030 Projecten
PAS problematiek LNV naar Provincies) en de verwijdering van verlaten leidingen van DPO.

Er zijn voor de DM0 geen verdere aanvullingen op de informatie die DOSCO/DVM reeds heeft
aangeleverd.

DOSCO/ DVM
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a. In de bijlage (20191030 Projecten PAS problematiek LNV naar Provincies) staat een overzicht van de
projecten (clustering) per provincie gerangschikt. Er zijn geen projecten ‘nice to have’ en er moet
goed worden nagedacht door DGB en CDS over de prioritering. Deze vraag staal uit.

b. In de bijlage (Overzicht projecten voor beoordeling vergunbaarheid i.h.k.v. stikstofproblematiek) is
een projectoverzicht gevoegd waarvoor de beoordeling van de vergunbaarheid in het kader van de
stikstofproblematiek moet worden opgestart. Dit zijn projecten die al in de BAG-fase zitten (Bestek,
Aanbesteding of Gunning). Dit overzicht maakt deel uit van een conceptopdracht die voorligt bij het
Rijksvastgoedbedrijf. Na instemming zal deze formeel als opdracht worden aangeboden.

2. Een lijst met wat we allemaal al doen aan klimaatneutraal en duurzaamheid.

DMO/JIVC

• In alle datacenters wordt gebruik gemaakt van passieve koeling dwz buitenlucht om te koelen.
Wanneer de buitentemperatuur beneden 12 graden is, wordt nu met buitenlucht gekoeld. Hierdoor is
de basis temperatuur is iets verhoogd, maar er is prima te werken met een iets hogere temperatuur in
de datacenters, de apparatuur kan dit goed aan.

• Vooruitlopend op de ingang van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) dat per 1 juli 2020 voor
nieuwe vergunningen zal in gaan, wordt nu al het nieuwe hart van JIVC, de opsroom in A145 op CNA
volgens de BENG-eisen gebouwd. Het koelsysteem werkt daar zonder toevoer van extra energie als de
buitentemperatuur beneden de 21 graden is. De restwarmte wordt in de kantoren als verwarming
gebruikt.

• Mogelijkheid om de uitstoot van stikstof versneld te reduceren door de invoer van Thin Cliënts die
30watt verbruiken ipv 300watt voor een Fat Client.

DMO/MIND

Project: Militaire Hybride Quad (volledig elektrisch met zgn range-extender)

Status: Beproeving loopt goed (gebruikers zeer enthousiast) opschalen is gewenst

Project: PET recycle container (hergebruik van PET flessen op een compound)

Status: voorstel goedgekeurd maar moet nog aanbesteed worden.

Project: Soldaat Solar Systeem (dunnefilm oprolbaar zonnepaneel voor individuele solaat maar
koppelbaar tot groter oplaadsysteem)

Status: contact met nld firma Hyet hierover om prototype aanschaf
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Project: Solar farm (zelfde dunnefilm maar nu op meter brede rol)

Status: idee oppakken na geslaagde test soldaat systeem

Project: levensduur verlenging e-LSV (ombouw van Lichtgewicht Speciaal Voertuig van Lumbl naar
hybride systeem zoals nieuwe quad)

Status: Idee wat wacht op personele capaciteitsuitbreiding MIND

Project: aanschaf uitrolbaar Engels zonnepaneel (experimenteel systeem aanschaf via TNO innovatheek)

Status: verwerving loopt

Project: Brandstof uit C02; ingediend vanuit BEB

Status: Project is vorige week afgekeurd door D-WS&B en D-F&C. We gaan proberen om een van de twee
te overtuigen om hier toch groen licht voor te geven.

Project: Oppervlaktereiniging mbv Laser; ingediend door MATLOGCO

Status: pilot bij MATLOGCO uitgevoerd en resultaten zijn veelbelovend (korte doorlooptijd
onderhoudsproces, minder belastend voor personeel en minder uitstoot). Nu bekijken hoe op te schalen.

Project: Verfverwijdering dmv Inductie; ingediend door MATLOGCO

Status: Pilot is uitgevoerd, resultaten onvoldoende voor toepassing binnen de bedrijfsvoering van
MATLOGCO.

Project: Chroom 6 Reductor; ingediend vanuit B&B

Status: Samen met de Amerikaanse Firma Batelle worden 3 bedrijfstoffen ontwikkeld waarmee Chroom 6
wordt omgezet in Chroom 3 om binnen onze bedrijfsvoering te experimenteren.

Project: Huli Vane; Ingediend vanuit WS&B/AMS

Status: project is afgerond. Het betrof de detail-engineering van een onderwaterspoiler voor de Holland
Klasse OPV’s waarmee (oa) brandstofbesparing wordt gerealiseerd. Volgende fase = construeren van de
Hull Vane en plaatsen onder een OPV gedurende groot onderhoudsperiode.
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Project: Duurzame energievoorziening op locatie; ingediend door Munitiebedrijf;

Status: Het zonnepaneel & opslagsysteem zit in verwervingstraject. Daarna wordt de pilot uitgevoerd.

DMO/Projecten

De vervanging van oud materieel door nieuw materieel levert een wisselend beeld op tav energieverbruik
en duurzaamheid. Vervangende wapensystemen zijn veelal groter met een hoger energieverbruik. De
gebruikte motoren en technieken zijn wel veel zuiniger en schoner, en de gevechtscapaciteit is veelal
verhoogd. Automatisering gaat vaak gepaard met personele reductie, maar leidt niet altijd tot
energiereductie. Het gebruik van onbemande systemen is een nieuwe activiteit die energie kost, maat
levert energiebesparing op tov het gebruik van bemande systemen voor dezelfde taak.

Bij alle projecten gelden de kaders van duurzaam inkopen en Cluster VKAM adviseert projecten op
energieverbruik en duurzaamheid. Operationele belangen en andere prioriteiten kunnen er wel toe leiden
dat niet de meest zuinige of duurzame oplossing wordt gekozen, bijvoorbeeld omdat tekening gehouden
moet worden met brandstofkwaliteit in missiegebieden. Ook de financiële kaders in de opdrachtstelling
kunnen leiden tot minder duurzame verwerving dan mogelijk.

Een aantal voorbeelden:

• Het programma vervanging van de huipvaartuigen van CZSK is in voorbereiding, met veel aandacht
voor duurzaamheid en energieverbruik, maar is het budget nog ontoereikend om invulling te geven
aan die aspecten.

• DPO installeert laadpalen op al haar locaties om elektrische auto’s op te laden als onderdeel van een
programma dat bij DOSCO wordt uitgerold.

• De Noordzeeklasse sleepboten vaten met een hybride diesel/elektrische voortstuwing en zijn geschikt
te varen op laagzwavelig binnenvaartbrandstof.

• De Breezandklasse sleepboten zullen ook worden vervangen door boten met alternatieve voorstuwing.

• De Scheldeklasse sleepboten worden vervangen door boten met volledig elektrische voortstuwing.

• De E-lighter is in ontwikkeling.

• LED verlichting wordt toegepast in zowel nieuwbouwprojecten als bij F’ILU’s.

• Directie Innovatie heeft diverse projecten rondom dit thema (zie hierboven onder de kop lopende
duutzaamheidsprojecten MIND), zoals de Hybride-Quad en duurzame energievoorziening inzetgebied,
die naast besparing ook grote operationele voordelen bieden.

• De vervanger van de MPR radar, het SMART-L radarsysteem (plaatsing in Wier en Herwijnen),
verbruikt aanzienlijk minder elektriciteit.

Operationeel
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• De overgang van F-76 naar binnenvaartbrandstof biedt een mooie kans om een bijdrage te leveren
aan de stikstofreductie in de haven van Den Helder. In de haven van Den Helder varen nog diverse
ondersteunende boten op F-76 vanuit het single fuel concept. Het betreft o.a. sleepboten, Patria en
sloepen. Deze boten zijn te beschouwen als binnenvaartschepen, maar vallen buiten de
binnenvaartwetgeving. Binnenvaartbrandstof bevat een factor 10 minder zwavel dan F-76.

• Door met Zr. Ms. Pelikaan een iets lagere kruissnelheid aan te houden wordt in eenzelfde orde van
grootte brandstof bespaard. Daarmee wordt invulling gegeven aan energiedoelstellingen die
gerelateerd zijn aan referentiejaar 2010.

• Bij de inrichting van een compound is veel aandacht voor energiebesparing om de afhankelijkheid van
brandstof zo laag mogelijk te houden.

• Het Caribisch gebied is buiten beschouwing gelaten, maar daar is het te vermelden dat de
elektriciteitsinname van de lokale energiemaatschappij in de jaren 2010 tot 2013 mët 30% is
gereduceerd door een combinatie van besparingen en groene energieopwekking met zonnepanelen.

DM0!Wapensystemen

• Maritiem. Bij de vervanging van HOV, slepers, duik- en havenvaartuigen is de wens emissie loze of
emissie arme voortstuwing te gebruiken. Dit sluit aan bij de Green Deal. Echter het investeringsbudget
is ontoereikend. Hiervoor is extra budget nodig. Plan is om onderzoek uit te voeren naar de
mogelijkheden binnen het projectbudget. Mogelijkheden liggen er in het manoeuvreren in havens in
relatie tot natuurgebieden. Gros van de scheepsbrandstof wordt verbruikt op volle zee. Bij de huidige
scheepsklassen is gebruik van biobrandstoffen mogelijk wat bijdraagt aan C02 en fijnstof reductie.
Daarnaast zijn bij de huidige scheepsklassen LED verlichtingen en energiezuinige ventilatoren
aangebracht. Op deze wijze dragen we bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

• Land. We stellen EURO 6 norm bij vervangingsprojecten. We onderzoeken de mogelijkheden om
energieverbruik van bestaande wapensystemen te optimaliseren. Ontwikkelen kennis voor
hybridiseren en elektrificeren van wielvoertuigen zoals de FENNEK en Quad. In PVE’n zijn eisen te
stellen aan emissieniveau. In het gebruik zijn keuzes mogelijk t.a.v. stad, snelweg en type voertuig.

• Lucht. Huidige ontwerp van vliegtuigen laat geen ruimte om uitstoot van stikstof oxide terug te
dringen. Als normsteller voor de huidige systemen kan LVS hier niet zoveel aan doen. Minder, hoger
vliegen, gebruik anders inrichten etc. zijn allemaal OpCo aangelegenheden. Gebruik van
biobrandstoffen mits voldaan aan de (militaire) specificaties draagt bij aan reductie C02 en fijnstof.

Brand- & Bedrijfsstoffen

• ABB is gecertificeerd om hernieuwbare brandstofeenheden (HEE) te claimen bij de Nederlandse
Emissie Autoriteit. Om daadwerkelijk deze claim in te dienen is registratie (boekhouding) van verbruik
nodig. Deze administratie is nog niet ingericht. Kennis en kunde huurt ABB momenteel in. Door druk
op inhuurbudget is verlenging vooralsnog niet mogelijk. Vanaf mei 2020 gaat ABB 20% biobrandstof
bijmengen in handelsgebruikelijke diesel in de BOS pompen mits het past binnen de budgettaire
kaders.

• Schepen kunnen met maximaal 3O% bijgemengde biobrandstof varen. Vanuit normstelling mogen
vliegtuigen maximaal met 5°h bijgemengde kerosine vliegen. F16 op Vliegbasis Leeuwarden gebruiken
deze brandstof. CEPS kan vanaf 2021 biobrandstof (kerosine) transporteren. Duitse vliegtuigen zijn
nog niet gecertificeerd voor biobrandstoffen. Voor het bijmengen van 5%-3O% voor kerosine en
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scheepsdiesels is een extra budget van 6M€ respectievelijk 23M€ per jaar nodig. Dit budget is echter
niet beschikbaar.

Munitie

• Bij het gebruik van munitie/explosieven komt stikstof oxide vrij. Of de hoeveelheid stikstof oxide
significant is, is op dit moment niet aan te geven. Er loopt al een onderzoek en de eerste
resultaten/meetwaarden zijn beschikbaar. Wat deze precies zijn wordt nog uitgezocht. Op basis van
dit inzicht zijn pas maatregelen te identificeren. Voor zover bekend zijn er op dit moment geen
maatregelen genomen of bekend om de uitstoot te reduceren.

KPU

• Geen significante reductie mogelijk vanuit. Verplaatsingen om militairen te kleden zijn al minimaal.
Interne leveringen aan individuele militairen of eenheden geschiedt met de interne lijndienst. Deze
combineert al zo effectief en efficiënt mogelijk diverse ladingen. Op het gebied van duurzaamheid
retourneren defensie medewerkers kleding en uitrusting via de BIGA groep. Bruikbare artikelen
worden opgenomen in de voorraad. Niet bruikbare artikelen krijgen een vervolgbestemming voor
hergebruik (circulair). Categoriemanagement Bedrijfskleding koopt op maatschappelijk verantwoorde
wijze in. T.a.v. retourlogistiek en maatschappelijk verantwoord inkopen is het KPU bedrijf ‘koploper’.

Operationeel

• [vlinder aantal activiteiten, kortere duur (draaiuren) en/of kortere afstanden van gebruik van
wapensystemen en gronduitrusting met verbrandingsmotoren draagt waarschijnlijk evenredig bij aan
verlagen stikstof oxide uitstoot.Om een eerste indicatie te geven is ten minste 1 maand nodig. De
huidige uitstoot van stikstof oxide, gegeven huidige gebruiksprofiel, dienen we eerst vast te stellen.
Op basis van gewijzigd gebruiksprofiel is het mogelijk het effect op de uitstoot te bepalen. De vragen
die hierbij leven zijn: 3Q% minder oefenen? 3Q% minder eenheden operationeel gereed? 3Q% van de
vloot stilzetten? Afstemming met de OpCo’s is nodig om de effecten te kunnen bepalen.

DM0! B&B (VKAM)

Binnen de reikwijdte van het VMMSDMO (Veiligheids- en Milieumanagementsysteem DM0) hoort ook de
borging van VKAM-aspecten in o.a. het voorzien-in proces en de bedrijfsvoering van de DM0. Dit is
vastgelegd in procedure 9 respectievelijk procedure 2.

Procedure 9 beschrijft de zgn. AMRA-procedure. AMRA staat voor Arbo- en Milieu risicoanalyse. Bij deze
analyse die onder verantwoordelijkheid van de PL, wapensysteemmanager danwel assortimentsmanager
wordt uitgevoerd worden de desbetreffende VKAM risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en getoetst aan
vigerende wet- en regelgeving, Rijksbeleid en Defensiebeleid. Het beleid op het gebied van milieu en
energie is vastgesteld in de recent vastgestelde DEOS (Defensie Energie- en Omgevingsstrategie). Dit
document bouwt verder op de DEM 2012-20 16 (Defensie Energie en Milieubeleidsnota) en de OES
(Operationele Energie Strategie), welke door de CDS is opgesteld en aan de Tweede Kamer is
aangeboden.
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Binnen procedure 2 worden risico’s en aspecten van activiteiten, producten en diensten in de DM0
bedrijfsvoering geïdentificeerd, geanalyseerd en gewogen om te komen tot preventieve en corrigerende
maatregelen om de VKAM-aspecten te beheersen. Dit ter voorkoming of vermindering van nadelige milieu
en duurzaamheidseffecten dan wel het risico als geheel te elimineren (bronaanpak, wat de voorkeur
geniet). Een en ander wordt vastgelegd in milieuaspectenregisters (MAR), die door de bedrijven worden
opgesteld.

AMRA procedure

Zodra een project is verdeeld en dus een PL of WS is toegekend, wordt het project opgenomen in de PTB.
Aan de hand hiervan kan de PL of WS Cluster VKAM benaderen, danwel hij/zij wordt door Cluster VKAM
pro-actief benaderd om de VKAM risico’s c.q. aspecten van het desbetreffende project te beoordelen.
Duurzaamheid, alternatieven voor traditionele voorstuwing, alternatieve brandstoffen zijn daar onderdeel
van. Echter, in bijna alle gevallen is de behoeftestelling (en daarmee de financiële en operationele
contouren) al bepaald. In de praktijk is klimaatneutraliteit en duurzaamheid dan nog niet betrokken.
Recentelijk is hierin verandering gekomen en o.a. door de inrichting van het GGO heeft het Cluster VKAM
van DM0 de mogelijkheid om dit soort aspecten mee te nemen in de behoeftestelling. Op het moment dat
de behoeftestelling al is ontvangen is het een uitdaging om dit soort aspecten onder de aandacht te
brengen. Het betreft vaak een geheel ander concept, wat ook gevolgen heeft voor het operationeel
optreden.

Praktijkervaringen

In de praktijk wordt aangegeven dat men open staat voor verandering, maar deze woorden vertalen zich
nog niet echt in concrete acties of gewijzigde concepten. De Nederlandse Defensie hangt nogal naar
beproefde en vertrouwde concepten, overigens zie je dat ook bij diverse leveranciers terug. Het op andere
wijze optreden (door bijvoorbeeld elektrische voer-, vaar- of luchtvaartuigen) wordt nogal met scepsis
benaderd. De focus ligt voornamelijk op de negatieve kanten, ondanks dat andere landen dit soort
systemen al gebruiken. Recentelijk zijn er echter wel positieve ontwikkelingen te bespeuren. Denk
bijvoorbeeld aan de elektrische Fennek, maar ook initiatieven om het brandstofverbruik te reduceren,
maar ook introductie van alternatieve brandstoffen, etc.

DOSCO/ DVM

a. Wat we doen is nog heel beperkt. Hier gaat het vooral om de plannen die er liggen (DEOS,
Routekaart, etc.) en de financiering hiervan. Ik heb de routekaart inclusief de bijlage aan deze email
toegevoegd. In de aanbiedingsbrief worden ook bedragen genoemd die voor de Routekaart benodigd
zijn.

3. Een opgave wat onze grootste stikstof producenten zijn op het gebied van vastgoed en
civiel wagenpark en hoe we die door het naar voren halen van investeringen versneld
stikstof kunnen reduceren.
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DMO/B&B (Vastgoed)

Bij de DM0 is er geen inventarisatie van de uitstoot van stikstof van het bij de DM0 in gebruik zijnde
vastgoed bekend. Ingeschat wordt dat het KPU-bedrijf en de datacenters zorgen voor de grootste
stikstofuitstoot. Zodra er een besluit is over het Strategisch Vastgoed Plan Defensie (SVP) zal het SVP
mogelijk van start gaan. In het huidige SVP is de regio Soesterberg aangemerkt als pilot voor het
revitaliseringsprogramma. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke gebouwen aldaar voor het
revitaliseringsprogramma in aanmerking komen. Vanuit DM0 optiek zou het in het kader van de
revitalisering algehele nieuwbouw van het KPU een logische keuze zijn. Verder geen aanvulling op de
informatie die DOSCO/DVM reeds heeft geleverd.

DMO/B&B (Civiel wagenpark)

Met betrekking tot het civiele wagenpark is nadere info opgevraagd bij de projectleider van DOSCO voor
de invoer elektrische voertuigen/elektrische laadpalen.

Het oorspronkelijke plan:

• Vanaf 2020 vervangen van 20% van de te vervangen voertuigen voor elektrische voertuigen: 2O%
van 1000 = 200-250 voertuigen per jaar.

• Tot 2030, dan alle te vervangen voertuigen elektrisch aanschaffen.
• Totale (PNOD) wagenpark zou dan in 2034 elektrisch moeten zijn.

Echter tot op heden is er geen geld vrijgemaakt door DPLAN en kan er niet worden gestart met
vervanging.

Wat wel is er nu wel beschikbaar:

• Beschikbaar bij DOSCO M€0,5 / jaar
• Hiervan worden laadpalen geplaatst waar mogelijk is, specifiek bij de DM0 zijn al laadpalen bij de

DPO depots Pernis en Klaphek geplaatst.
• Plaatsen van laadpalen zal ook nog veel budget vergen. Niet alleen palen, maar op veel locaties

niet voldoende stroomcapaciteit aanwezig, waardoor nog nieuwe trafohuisjes moeten worden
geplaatst.

DOSCO/ DVM

a. Deze hebben wij niet zo direct voorhanden, en naar mijn mening moeten we dit vooral zien in relatie
tot de prioritering (vraag 1.), het Strategisch Vastgoedpian en de Routekaart. Dit is vooral van belang
als we op een locatie intern moeten salderen. Dan moeten we kijken of er mogelijkheden zijn op het
betreffende object.

4. Hoe we versneld zonne-energie breder in kunnen zetten.

DMO/MIND
9



Zie punt 2 bij Lopende duurzaamheidsprojecten.

DMO/B&B (Vastgoed)

De DM0 is een separaat onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot het plaatsen van
zonnepanelen op het dak van het KPU-bedrijf. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de dakconstructie hier
niet geschikt voor is. In de routekaart verduurzaming vastgoed defensie wordt aangegeven het plaatsen
van zonnepanelen te combineren met de natuurlijke momenten voor de vervanging van daken met het
Planbaar Onderhoud (P0). Dit proces is te versnellen als defensie werk gaat maken van het wegwerken
van de achterstanden in het P0. Het defensie brede gat tussen benodigd budget voor P0 en beschikbaar
budget ligt in de orde grootte van 100-150 M€/jr. Ten aanzien van vastgoed is er verder geen aanvulling
op het door DOSCO/DVM gestelde.

DOSCO/ DVM

a. In de bijlage (Versnelling zon op rijksdaken) staat een eerste ruwe schets, opgesteld door het
Rijksvastgoedbedrijf van een mogelijke aanpak en aandachtspunten om zon op dak te kunnen
versnellen. Dit als reactie op de vraag van EZK: ‘Vanuit het ministerie van EZK heeft het RVB de vraag
gekregen of er een aanbod denkbaar is om zonnepanelen op rijksdaken versneld aan te leggen (ten
opzichte van natuurlijke momenten zoals beschreven in routekaarten) en welke randvoorwaarden
hiervoor ingevuld moeten worden’. Omdat ca. 90°h van het benodigde dakviak bij Defensie vandaan
moet komen, biedt dit voor ons kansen. Ik heb op deze ‘ruwe schets’ een reactie gegeven aan DGB,
omdat er nog veel vragen beantwoord moeten worden alvorens hierover door Defensie een besluit
genomen kan worden. Te denken valt aan: Wie draagt de kosten om de elektrische infrastructuur,
zoals ondergrondse leidingen, transformatorstations etc. (die bij Defensie oud zijn en mogelijk niet
berekend zijn op deze toenemende capaciteit. Mogen wij deze stroom volledig zelf gebruiken en wat
doen we met de overcapaciteit, in welke termijnen komt dit geld beschikbaar en hoe koppelen wij dit
aan bv. het SVP, het PAS, innovatie of eigen ontwikkelingen, zoals bij Nieuwbouw etc.

10



doc 1051

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: donderdag 11juni 2020 07:39
Aan: ., 85/AL; Craaikamp, GEA, van, Mr., 85/AL; (LD), Drs.

EMSD, BS/AL/BSGj , KD, B5/AL/DCO/DCO VZML; , BSc,
BS/AL/BSG

Onderwerp: Fwd: Nieuwsupdate Newsroom DCo — donderdag 11juni 2020
Bijlagen: 200611 Nieuwsupdate DCo - donderdag 11juni 2020.pdf; Nieuwsbrief DCo

11 -06-2020.pdf

In bijlage de daadwerkelijke artikelen even kijken naar uitspraken van kamerleden in voorbereiding ook.

Van: , BS/A1/DCO’ (mindef.n1>
Datum: donderdag 11juni 2020 om 07:23 :46
Onderwerp: Nieuwsupdate Newsroom DCo — donderdag 11juni 2020

Nieuwsupdate Newsroom DC0 — donderdag 11juni 2020

Krijgsmacht & Operaties

• Een Chinook transporthelikopter heeft woensdagochtend uit voorzorg een landing gemaakt op de Ginkelse Heide in Ede.
De bemanning hoorde een afwijkend geluid en besloot uit veiligheidsoverwegingen om de zware helikopter aan de grond
te zetten. (Gelderlander)

Parlement & Beleid

MarKaz
10/6, p., Parool, Ç, Trouw
11/6 Next p.8, Telegraaf p.ii, Trouw p.9. Volkaskrant p.26
• Minister Bijleveld wist vanaf het begin dat staatssecretaris Visser op zoek was naar een alternatieve locatie voor de

marinierskazerne. Visser schrijft aan de Tweede Kamer dat de CDA-bewindsvrouw ‘bij dat gehele proces’ betrokken was.
• De Volkskrant schreef zaterdag dat de minister een aantal gesprekken voerde met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar

Doorn onder valt, en burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Die stad kwam zelf met het verzoek om te bekijken
of de nieuwe marinierskazerne binnen de gemeentegrenzen kon verrijzen. Volgens Visser is er ‘informeel contact’ geweest
tussen Bijleveld en Aboutaleb.

• In de brief schrijft de staatssecretaris ook dat tijdens het Kamerdebat op 20 februari “abusievelijk het najaar van 2019’ in
plaats van ‘het najaar van 2018 genoemd” als periode waarin het gesprek met Rotterdam plaatsvond. Visser vindt dat uit
de rest van haar betoog op 20 februari valt op te maken dat zij wel degelijk 2018 heeft bedoeld.

• Floor Boon schrijft in Next dat inmiddels is gebleken dat ‘Vissers leugens groter waren geweest dan ze tot nu toe toegaf.
• Trouw publiceerde een aantal Zeeuwse reacties op het voorgestelde compensatiepakket: “Worden we daar nou beter

van?” Veel liever dan een rechtbank en een gevangenis verwelkomen de Zeeuwen bijvoorbeeld een museum of een
pretpark, om toeristen aan te sporen naar de provincie af te reizen. En zo hebben ze nog wel tien voorkeuren, maar in ieder
geval geen ‘instellingen die in andere delen van het land niet welkom zijn’.

Commentaar
• Floor Boon schrijft in Next dat inmiddels is gebleken dat ‘Vissers leugens groter waren geweest dan ze tot nu toe toegaf’.

Volgens Boon zijn kamerleden vooral verbaasd over de betrokkenheid van minister Bijleveld.
• De betrokkenheid van minister Bijleveld was tot nu toe grotendeels onbekend, schrijft Hanneke Keultjes in het AD.



• De hoofdredactie van Trouw schrijft dat het belangrijk is hoe minister Bijleveld haar “betrokkenheid bij het proces’ aan het
parlement uitlegt. Waarom wees zij Visser niet op de plicht het parlement tijdig te informeren?”

• ,,Als de minister er al die tijd bij betrokken was, krijgt een proces toch een zwaarder gewicht dan zomaar wat ambtelijk
verkennen”, zegt het nieuwe GroenLinks-Kamerlid Tom van den Nieuwenhuijzen.

• ,,Zo maakt de staatssecretaris er een woordenspel van”, aldus SP’er Sadet Karabulut.
• ,,Bewindslieden bij Defensie zijn 66k aangesteld om de beruchte, gesloten Defensiecultuur aan te pakken”, zegt PvdA’er

]ohn Kerstens. ,,De vraag is hoe de staatssecretaris zelf vindt dat dat gaat.”
• Olof van Joolen concludeert in de Telegraaf dat “de VVD-bewindsvrouw lijkt niet te hoeven vrezen voor haar politieke

leven, al is het maar omdat weinig partijen in het dossier schone handen hebben.”
• Commentator lngo Piepers schriift in de Volkskrant dat de het grote probleem van Defensie “en gebrek aan transparantie

en verantwoordelijkheid [is] binnen de top van Defensie en een gebrek aan militair en politiek leiderschap. Er wordt nooit
verantwoordelijkheid genomen; die wordt doorgeschoven”

Herwijnen
10/6 Het Kontakt Leerdam
• Bewonersplatform Radar Nee heeft inwoners opgeroepen het Kamerdebat te volgen. Volgens de initiatiefnemers hebben

forse kritiek op Defensie en op TNO, dat onderzoek deed naar de stralingsniveaus.
• “Die onderzoeken zijn bedroevend slecht. TNO sjoemelt met getallen over stralingsniveaus. Volgens ons overschrijdt de

radar het maximaal toegestane niveau in Nederland. De rapporten maskeren deze niveaus door ze in percentages te
vermelden.”

• Mocht de Tweede Kamer toch akkoord gaan met de komst van de radar, dan is de strijd volgens Van der Horst en Rijkse
nog lang niet gestreden. “Dan starten we een nieuwe bezwaarprocedure die tot aan de Raad van State toe kan gaan.
Daarom roepen we de inwoners op het debat te volgen of bij ons informatie te vragen, zodat we zonodig klaar staan voor
de volgende stap.”

Schaarsbergen
10/6 ANP
11/6 Telegraaf p.9
• Het OM heeft woensdag opnieuw werkstraffen geëist voor wangedrag op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Justitie

vervolgt in hoger beroep een verdachte minder en schroefde het aantal strafbare feiten terug. Zo verdween aanranding
van de dagvaarding.

• Tegen een korporaal en een inmiddels ex-militair werden net als bij de rechtbank werkstraffen van 180 en van 40 uur
geëist. De korporaal, die nog in dienst is, zal door zo’n sanctie waarschijnlijk zijn baan zal verliezen.

• Volgens de advocaat van de aangevers “hebben de slachtoffers geen machtige Organisatie om zich achter te verschuilen
Er heerst een zieke cultuur, maar ondanks de diepe doofpot waar dit in wordt gedaan en een gewist collectief geheugen
zijn de feiten nog niet van tafel”

En verder in het nieuws
• Het aantal mariniers dat vertrekt bij Defensie lijkt af te nemen. De afgelopen jaren zochten veel mariniers hun heil elders.

De voorgenomen verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen was een belangrijke reden om te gaan. (jQ, AD
p2, RW Utrecht)

• De bevrijdingsactie van de gekaapte trein door Zuid-Molukkers op 11 juni 1977 was in meerdere opzichten illegaal. Dat
concludeert Marius Hille Ris Lambers, die destijds fungeerde als intermediair tussen de Molukse gemeenschap en de lokale
overheid. Hij onderzocht openbare informatie en een ‘nog geheime’ opname van de treinbestorming. Hij krijgt meerdere
pagina’s van de Volkskrant om zijn conclusies uit de doeken te doen. (Volkskrant p.5, p.14)

• De Correspondent schrijft een lange analyse van de volgens Marc Chavannes te verwachten bezuinigingen. Daarbij wordt
verwezen naar de rampzalige gevolgen voor de publieke sector van de vorige ronde bezuinigingen ‘leraren,
verpleegkundigen en politieagenten’ worden benoemd als getroffen groep. GGZ, Jeugdzorg, rechtspraak, sociale
werkplaatsen en culturele instellingen ook. Tenslotte wordt ook Defensie genoemd als bezuiniging waar burgers ‘door
worden geraakt’. (Correspondent)

Buitenlands nieuws

Terugtrekking VS uit Duitsland
10/6 ANP
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11/6 Trouw p.12
• De VS hebben bevestigd dat ze overleg voeren over het weghalen van een deel van dein Duitsland gestationeerde troepen.

Een besluit daarover is nog niet genomen, zo kreeg de Duitse regering te horen, aldus een woordvoerster.
• De vermindering zou in september moeten zijn afgerond. Een deel van de militairen zal worden overgeplaatst naar Polen

en andere NAVO-landen. Trump dreigde eerder al troepen te verminderen omdat Washington vindt dat Duitsland te weinig
uitgeeft aan defensie.

Overig buitenlands nieuws...
• De Soedanese militieleider Kushayb is opgepakt voor oorlogsmisdaden in Darfur. Hij zal voor het Internationaal Strafhof

terecht staan. (Volkskrant p.$)
• De Turkse marine zou op de Middellandse Zee hebben verhinderd dat een schip dat richting Libië voer, werd

gecontroleerd vanwege het wapenembargo tegen het Noord-Afrikaanse land. Dat meldden Griekse media die zich
baseren op informatie van het ministerie van Defensie in Athene.

75 jaar vrijheid
• Vandaag wordt op Schiermonnikoog de bevrijding herdacht. Minister Bijleveld zal aanwezig zijn.
• In het AD vertelt getuige Theun Talsma over de laatste weken van de oorlog op het eiland. (AD p.8)

Berichten op Defensie.nl
• Weekoverzicht Defensieoperaties (nk)
• F-16 landt op Schiphol na vogelaanvaring (link)

De nieuwsupdate wordt geproduceerd door de Newsroom van de Directie Communicatie.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met ©mindef.nI

www.defensie.nI
Facebook: www.facebook.com/MinvanDefensie
Twitter: ©defensieonline en ©defensie
Instagram: ©minvandefensie
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doc 1052

Van: Dr. ir., BS/AL/BSG
Verzonden: woensdag 29 april 2020 16:53
Aan: Craaikamp, GEA, van, Mr., BS/AL
Onderwerp: schriftelijke ronde BR: Nota informatiepositie BR grote of gevoelige projecten
Bijlagen: 20202 04 29 Aanbiedingsnota van BR grote of gevoelige projecten.docx

Vanuit DGB komt het verzoek bijgevoegde nota via een schriftelijke ronde aan de ER aan te bieden.
Hoewel niet getekend is mij verzekerd dat Joep akkoord is.
De nota doet een voorstel ter verbetering van de informatiepositie van de ER over financieel omvangrijke
en/of gevoelige projecten.
Kort samengevat is het voorstel dat een keer per kwartaal een lijst met projecten wordt besproken in de
ER. Schriftelijk wordt gerapporteerd over afwijkingen op a) product, b) tijd c) geld en/of d) risico’s.
De bijlage bevat een lijst met 25 projecten die onder de in de nota gestelde criteria vallen. Daarmee blijft
het geheel overzichtelijk.

Kan jij instemmen met het voorleggen van dit stuk voor een schriftelijke ronde aan de ER?

Overigens komt er ook later deze week nog een stuk voor een schriftelijke ronde, de strategienota
0B2021, deze moet naar de ministerstaf van 11 mei door.

Prettige avond.
Groet,



doc 1053

Van: , Dr. ir., BS/AL/BSG
Verzonden: donderdag 30 aprH 2020 11:31
Aan: Craaikamp, GEA, van, Mr., ES/AL; Mr., BS/AL; Bauer, RP, LTADM,

ES/AL/DS; ., BS/AL/HDFC; Mr., ES/AL
CC: , ES/AL/DS; KOL, BS/AL/DS/Kab DS;

BS/AL/DS/Kab DS; ., ES/AL;
BS/AL/H DFC/Kab HDFC; /AL/H DB/Stafbureau;
EMIA, BS/AL/HDFC/Kab HDFC; ., BS/AL/BSG

Onderwerp: Schriftelijke ronde informatiepositie ER grote of gevoelige projecten
Bijlagen: 20202 04 29 Aanbiedingsnota van ER grote of gevoelige projecten.docx

Geachte voorzitter en leden van de Bestuursraad,

Op 17 april besprak de ER de governance van grote o gevoelige projecten.
Bijgevoegd treft u een voorstel van DGB ter verbetering van de informatiepositie van de BR op dit
onderwerp.
Graag verneem ik uiterlijk 6 mei CDE of u kunt instemmen met het voorstel.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Bureau SG

@m indef. ni



doc 1054

From: ‘ ggdgelderlandzuid.nI>
Sent: Thursday, May 18, 2017, 6:16 PM
To: lingewaal.nl>
Cc: kennisplatform. nl” < @kennisplafform. fl1>; “ rijksoverheid nl’”

rijksoverheid.nl>; mindef.nl” mindef.nl>;
@lingewaal.nl>;

“ronald. tno.nl” < . tno.nl>
Subject: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen

Geachte heer
Ik las in uw mail dat de gemeente TNO opdracht heeft gegeven om het voorkomen van ALS in Herwijnen en een eventuele
relatie met EMV te onderzoeken.
Het is mij niet duidelijk om wat voor onderzoek dit zou moeten gaan. De militaire radarpost is nog niet operationeel. Een
eventueel verhoogd voorkomen van ALS in Herwijnen heeft dan ook geen relatie met de militaire radarpost.
In het algemeen raden wij als GGD onderzoek naar ziekte- of kankerclusters af. Het is heel lastig een relatie te leggen tussen een
milieufactor en het voorkomen van een ziekte, en onmogelijk om een causaal verband aan te tonen. Vaak roept dergelijk
onderzoek meer vragen op dan het kan beantwoorden.
Het is naar onze mening belangrijk om eerst kritisch te bekijken wat voor onderzoek gewenst is en welke vragen dit onderzoek
zou moeten beantwoorden. En het is ook van belang om het voornemen van het onderzoek vooralsnog niet te communiceren
met omwonenden aangezien dit verwachtingen kan wekken, die niet waargemaakt kunnen worden.
Met vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en Vrij

Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen

ØØØ GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nI

Van: [mailto: lingewaal.nlJ
Verzonden: donderdag 18 mei 2017 16:15
Aan: ‘ronald, tno.nl’
CC kennisplatform nl, ‘ rijksoverheid nl’ mindef nl

Onderwerp: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Geachte heer
Ter bevestiging van ons telefonisch contact van vanmiddag en in aansluiting op de onderstaande e-mail,
deel ik u het volgende mee:
Namens onze gemeente verzoek ik u aan ons een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van een
second opinion over het bijgevoegde Thalesrapport dat is uitgebracht in opdracht van het Ministerie van
Defensie. Een en ander in het kader van het voornemen van het Ministerie van Defensie in combinatie
met het Rijksvastgoedbedrijf om een radartoren te realiseren en in gebruik te nemen aan de Broekgraaf
1 te Herwijnen (gemeente Lingewaal).
De second opinion en het hierover uit te brengen rapport dient:

• onafhankelijk antwoord te geven op de in het Thalesrapport opgenomen onderzoek,
onderzoeksmethodes en -conclusies;

• uitsluitsel te geven over de mogelijke gezondheidseffecten (mogelijke gezondheidsrisico’s) van de
straling, veroorzaakt door de voorgenomen radartoren voor de omwonenden;



• antwoord te geven op de naar voren gebrachte stelling / aanwijzing dat het aantal patiënten met
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) in Herwijnen, gerelateerd aan het landelijk gemiddelde,
hoog is. Onderzocht moet worden of er een causaal verband is met de straling van radartorens
zoals de onderhavige.

Het is de bedoeling dat de offerte aan onze gemeente wordt uitgebracht, onze gemeente vervolgens
opdracht aan TNO verstrekt (evt. via u) en hierbij wordt aangegeven binnen welke termijn het gevraagde
onderzoeksrapport wordt uitgebracht. Tevens geeft u aan wie het onderzoek namens TNO concreet
uitvoert en rapport uitbrengt en waaruit blijkt dat deze personen onafhankelijk zijn, en tenslotte waaruit
de betrokken kosten (gespecificeerd) bestaan.
Wellicht ten overvloede merken wij op dat onze gemeente de betrokken kosten kunnen declareren bij
het Rijksvastgoedbedrijf/ het Ministerie van Defensie. Dit is toegezegd door de heer
(namens de initiatiefneemster, Rijksgebouwendienst en Min. Van Defensie) aan wethouder

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact met me
opnemen.

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon: t
fax: t
emailadres: Iingewaal.nl
internet: www.Iingewaal. ni

Van: [mai Ito: @ kennisplatform. nI]
Verzonden: woensdag 29 maart 2017 15:44
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Beste meneer
Ik heb verder contact gehad met TNO over de geschatte kosten van de second opinion voor de radarpost
in Herwijnen.
TNO schat in dat dit ongeveer 11.000 Euro ex BTW gaat kosten; mocht de gemeente behoefte hebben
aan een nadere toelichting (met het oog op informatievoorziening door de gemeente/GGD aan de
bezwaarmakers) dan zijn de meerkosten naar schatting 2000 Euro.
Om misverstanden te voorkomen: dit betreft een “korte” briefrapportage vorm en geen volledig
(officieel) TNO rapport. Een TNO rapport is een specifieke vorm die meer doorlooptijd vraagt en
waarmee hogere kosten verbonden zijn. Ook kan het rapport niet worden gebruikt voor een juridische
procedure.
TNO geeft aan dit desgewenst verder te kunnen uitwerken in een offerte onder de Algemene
Voorwaarden van TNO. Het lijkt me het meest praktisch dat zij die eventuele offerte rechtstreeks bij de
gemeente uitbrengen. U kunt hiervoor als contactpersoon van TNO benaderen:

) T+31
Business Developer Manager M 4 Locatie
Information Superiority E too.nl



nnevaHon
—. for life

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. TNO aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Met vriendelijke groet,

Algemeen Secretaris
Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
tel:

@kennisplatform.nl
In het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR
Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden voor burgers en
werknemers. Zie ook: www.kennisplatform.nl
Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad.

Kennis platform
ElektroMagnetïsche Velden
RIVM 1 TNO 1 DNV 01

GGD GHOR NEOFRLANt)
AGINISCHAP tELECOM
ZON MW 1 MILIEU CENTRAAL

From:
Sent: vrijdag 24 maart 2017 14:31

Subject: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Beste meneer
Ik had de contactgegevens van Thales al doorgegeven aan

contact met Thales opgenomen en dit aan mij teruggekoppeld.
Het gaat om confidentiële documenten die het Thales-terrein niet af mogen. Dat betekent dat

naar schatting anderhalve dag naar Hengelo moet afreizen om de documenten ter plekke in
te zien en te controleren. geeft aan dat dat op zijn vroegst half april kan, en dan moet Thales dit
ook nog kunnen faciliteren. Het is dus goed mogelijk dat dit nog later wordt. Ook geeft hij aan dat hij de
mogelijkheid open wil houden dat hij nogmaals naar Hengelo gaat; dit is afhankelijk van de inhoud en
reikwijdte van de rapporten en de uitkomsten van de second opinion.
Grofweg geeft hij aan dat dit hem 8 werkdagen gaat kosten (2 keer 1,5 dag reis/verblijf, 3 dagen
briefrapportage met review en 2 dagen nazorg). Ik weet op dit moment zijn tarief nog niet, dat heb ik
hem gevraagd aan te geven. Daarnaast schat hij reis/verblijfkosten op EUR 500.
Met vriendelijke groet,

Algemeen Secretaris
Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid

@kennisplatform.nl

Inmiddels heeft



In het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR
Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden voor burgers en
werknemers. Zie ook: www.kennisplatform.nl
Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad.

Kenni platform
FlektroMagnetische Velden
RIVM ITNO 1 DNV GI
GGD GMOR NEDERLAND
GENTSCHAP TELECOM
ZONMWI MILIEU CENTRA4L

tingewaal.nl

lingewaal.nIJFrom: [mailto:

____________

Sent: woensdag 22 maart 2017 10:25
To:

Cc:

Subject: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Importance: High
Beste mevrouw
Met verwijzing naar de onderstaande e-mail aan mij van dhr. . verzoek ik u aan te
geven of zijn voorstel wat u betreft akkoord is en zo ja of u kunt bevorderen dat het bedoelde contact
wordt gelegd tussen dhr. en dhr. van Thales?
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax:
emailadres:

___________

internet: www. tin gewaal.nl

[mailto:

_______________

Verzonden: dinsdag 21 maart 2017 12:52
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Beste heer
Thales stelt het volgende voor:
Ons voorstel is om van TNO telefonisch contact op te laten nemen met
van Thales voor een toelichting op de documenten.
Afhankelijk van de uitkomst kan er eventueel alsnog een afspraak gemaakt worden.
Hieronder de contactgegevens van

rivm.nl’;

rijksoverheid.nlJ



e-mail: @nl.thalesgroup.com
mobile:

Wilt u nagaan of dit voldoende is zo?
Ik kom nog terug met een voorstel ihkv de reactie op de zienswijzen.
Met vriendelijke groet,
ing. M.Sc.
Belangenbehartiger vastgoed en erfgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Dr. Stolteweg 40 1 8025 AX 1 Zwolle 1
Postbus 90004 1 3509 AAl Utrecht 1 MPC 55A

M +3
E rilksoverheid.nl
W http://www.rijksvasteoedbedriif.nl

Van: [mailto: lingewaal.nl]
Verzonden: maandag 20 maart 2017 13:39
Aan:
CC: rivm.nI’;
Onderwerp: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Beste heer
Zie onderstaande e-mail. Kunt u contact opnemen met Thales om de gevraagde informatie z.s.m. te
leveren? Houd u mij s.v.p. op de hoogte van uw bevindingen.
Bij voorbaat dank.
M .vr.gr.,

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax:
emailadres: (ingewaal.nI

Van: [mai Ito: @ ken nisplatform . nl]
Verzonden: maandag 20 maart 2017 9:52
Aan:
CC: (InfoEMV
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Urgentie: Hoog
Beste heer beste
Inmiddels heeft van TNO naar het Thales-rapport gekeken. Hij geeft aan dat om een
second opinion uit te kunnen voeren hij nog informatie van Thales nodig heeft, namelijk de rapporten
waaraan gerefereerd wordt in referentie 1 t/m 3. Die zijn essentieel om de uitgangspunten en de
methodiek te kunnen beoordelen. Mogelijke complicatie daarbij is dat 1 van die rapporten een draft
rapport is.

internet: www.lingewaal.nl



9505 301 286 EIR 751
Revision 0.4

Kunnen jullie bij Thales navragen of deze rapporten mag inzien, desnoods
vertrouwelijk? geeft aan dat het inschatten van doorlooptijd en kosten van het uitvoeren van een
second opinion mede afhangt van wat er in deze rapporten staat.
Met vriendelijke groet,

From: [mailto: Iingewaal.nl]
Sent: woensdag 1 maart 2017 14:37
To: mathieu. rivm.nI’;
Cc:
Subject: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Importance: High
Beste mevrouw en heer
Met verwijzing naar de onderstaande e-mail aan mij, het volgende.
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de door onze gemeente gevraagde contra-expertise
stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen? Kunt u inhoudelijk al enige voorinformatie
verschaffen, op welke termijn kunnen wij een rapportage ontvangen en wat zijn de kosten daarvan?
Is het mogelijk per omgaande hierop te reageren?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
M .vr.gr.,

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax:

lingewaal. ni

Van: [mailtc @ggdgelderlandzuid.nll
Verzonden: dinsdag 21 februari 2017 15:13
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Geachte heet

2. VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN
Tabel 1. Van toepassing zijnde THALES documenten

[1] SMART-L ELR 9505 301 286 EAR 700
Power Density at Near and Far-Field Distance Revision 0.10

[2] SMART-LELR 9505 301 286 EAR 710
System Parameters and RADHAZ report Revision 1.1

[3] SMART-LELR
RADHAZ Model Validation - ZA Tower Measurement

rivm.nl

emailadres:
internet: www.lingewaal. nI



Eerder vandaag heb ik met u afgesproken een kort verslag van mijn gesprek met het Kennisplatform EMV 1 en
te mailen.

Het Kennisplatform EMV vroeg mij wat jullie bedoelen! willen met de ‘second opinion’. Het door TNO na laten tekenen van de
berekeningen van Thalys zal tijd (en geld) kosten. En waarschijnlijk zal de conclusie zijn dat de berekeningen en de conclusie
kloppen. De kans is aanwezig dat omwonenden! bezwaarmakers ondanks een door een onafhankelijke instantie (TNO)
gecontroleerd rapport/oordeel toch zullen aangegeven tegen de tadatpost te zijn, bijvoorbeeld omdat zij aangeven ook
gezondheidsklachten te ervaren onder de limiet. De vraag is of een beoordeling van het rapport de zorgen van de
omwonenden! bezwaarmakers zal wegnemen en/of hun vragen zal beantwoorden, en of een beoordeling binnen de door jullie
gewenste termijn kan worden gegeven.
Wat betreft de risicocommunicatie adviseert het Kennisplatform om een gesprek met de personen die zich bij de gemeente
hebben gemeld te plannen. Het betreft de twee personen die u in uw mail hieronder noemt en Het
Kennisplatform heeft ervaring met de risicocommunicatie met mensen die aangeven (over)gevoelig te zijn voor EMV. Ik vind dit
een goed voorstel. We krijgen dan een beter beeld van de zorgen die er leven en de vragen die er zijn. Na het gesprek kan het
Kennisplatform een verslag! brief opstellen voor de deelnemers aan het gesprek.
Naar aanleiding van ons telefoongesprek heb ik het Kennisplatform gevraagd bij TNO na te vragen hoeveel tijd en geld de
‘second opinion’ kost. Ook heb ik gevraagd na te vragen of het mogelijk is een ‘snelle beoordeling’ van het rapport te geven.
Zodra ik een reactie van het Kennisplatform heb, informeer ik u.
Graag hoor ik van u of de gemeente wil dat het Kennisplatform (samen met gemeente/GGD) een gesprek organiseert en heeft
met de personen die zich tot nu toe met vragen/bezwaren of zienswijze bij de gemeente hebben gemeld.
Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Niimegen

Ø GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

Geldedan d—Zuid wwwggdgelderlandzuid.nl

Van: [mailto: lingewaal.nlj
Verzonden: maandag 20 februari 2017 10:18
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Urgentie: Hoog
Geachte
In reactie op uw onderstaande e-mail het volgende: we hebben een e-mail ontvangen van een
omwonende waarin melding wordt gemaakt van angst voor straling van de radartoren en mogelijk
gezondheidsrisico’s, waarvan de het radarstation de oorzaak kan zijn. Deze persoon heeft mijn
bestuurders hierover geïnformeerd (raadsleden en B&W-Ieden) die op basis hiervan ongerust zijn
geworden. Tevens heeft een omwonende mij gebeld met de opmerking dat hij elektrohypersensitief is
en vanwege deze omstandigheid graag nauw betrokken wil blijven bij dit project en op de hoogte wil
worden gehouden van de resultaten van de onderzoeken op het gebied van gezondheidsrisico’s van de
radar en dan specifiek m.b.t. mogelijke straling.
Er is tot op heden geen sprake van een mogelijk opgerichte actiegroep tegen de komst van de
radartoren.
Feit blijft dat B&W graag op korte termijn geïnformeerd wil worden of u een second opinion onderzoek
kunt uitvoeren over het uitgebrachte onderzoeksrapport van Thalys en zo ja op welke termijn u hierover
uiterlijk kunt rapporteren. Indien u dit onderzoek niet kunt (laten) uitvoeren, dan horen we dat ook



graag per omgaande zodat we een andere instantie opdracht kunnen geven het gevraagde onderzoek uit
te voeren.
Voor uw informatie zenden wij u bijgaand een exemplaar van een samenvattend verslag van het overleg
van 13 februari ji. tussen mijn betrokken wethouder en vertegenwoordigers van het
Ministerie van Defensie, de heer (projectleider), de heet
(Rijksvastgoedbedrijf) en de Heer van T.N.D.
Voor nader overleg kunt u met mij contact opnemen.
M .vr.gr.,

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax:
emailadres: lingewaal. nI
internet: www.lingewaal.nl

Van: [mailto @ggdgelderlandzuid.nlJ
Verzonden: vrijdag 17 februari 2017 16:43

Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Geachte heet
Naar aanleiding van uw vraag aan de GGD zou ik graag willen weten hoe groot de onrust onder de (toekomstige) omwonenden
van het radarstation is en welke vragen bij hen leven. Betreft het een enkeling of hebben de omwonenden zich georganiseerd in
een actiegroep, en zijn er bijvoorbeeld mensen die aangeven electrohypersensitief te zijn. Graag zou ik ook willen weten welke
vragen door de omwonenden aan de gemeente zijn gesteld.
Ik kan nog een uitspraak doen over de termijn waarop wij een reactie op uw vraag kunnen geven, omdat we nog geen afspraken
hebben gemaakt met een expert die het rapport van Thalys kan beoordelen.
Ik neem aanstaande maandag telefonisch contact met u op.
Vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen

ØLØ
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen
T (088) 1447144

Gelderland—Zuid www.ggdgelderlandzuid.nl

Van: [mailto: lingewaal.nlJ
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 16:25
Aan: Gezondheidenmilieu

Aan:

CC:



Onderwerp: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Urgentie: Hoog
Geachte mevrouw
Even ter aanvulling op de onderstaande e-mail aan u van vanmorgen, zend ik u ter informatie toe het
volgende e-mailadres van de heer van T.N.0.: tno.nl.
M .vr.gr.,

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax:
emailadres: lingewaal.nl
internet: www.Iingewaal. ni

Van:
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 10:33
Aan: @ggdgelderlandzuid.nl’
CC:
Onderwerp: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen
Urgentie: Hoog
Geachte mevrouw
Met verwijzing naar ons telefonisch gesprek van vanmorgen en ter bevestiging daarvan, deel ik u het
volgende mee.
Het Ministerie van Defensie is voornemens een militair radarstation te vestigen in onze gemeente in het
buitengebied in de omgeving van het dorp Herwijnen. Op dit moment loopt daarvoor een
bestemmingsplanprocedure om e.e.a. planologisch juridisch in te passen. Informatie over dit
ontwerpbestemmingsplan kunt u vinden via de volgende link: http://www.ruimteliikeplannen.nl/web
roo/?planidn=NL.l MRO.0733.BPBuiBroekgraafl-OWO1
Onlangs zijn wij echter benaderd vanuit de bevolking in de omgeving dat er mogelijk gezondheidsrisico’s
kleven aan de straling van dit te realiseren militair radarstation.
Wij hebben naar aanleiding hiervan contact gelegd met onze contactpersoon van het Ministerie van
Defensie om dit aan de orde stellen.
Als gevolg daarvan hebben ze een onderzoeksrapport van het bedrijf Thales aan ons verzonden waarin
wordt ingegaan op de werking van het radarstation en mogelijke stralings- / gezondheidsrisico’s voor de
omgeving. De conclusie hiervan is dat deze risico’s verwaarloosbaar zijn. Het bedrijf Thales construeert
deze radarstations, dus ze hebben er dan ook belang bij dat erover een positief rapport wordt
geschreven (zo zou je kunnen denken).
Vandaar dat onze gemeente behoefte heeft aan een onafhankelijk contra-expertiserapport. Wij
verzoeken u dit onderzoek voor ons uit te (laten) voeren en de resultaten daarvan aan ons te leveren.
Mocht u niet beschikken over onderzoeksdeskundigen voor de onderhavige materie, dan kunt u zich
eventueel richten tot de heer van de onafhankelijke instantie T.N.O.



Kunt u naar aanleiding van het bovenstaande per omgaande aangeven of u het gevraagde contra
expertise-onderzoek kunt uitvoeren en het bijbehorende rapport kunt leveren en zo ja binnen welke
termijn?
Uw reactie zie ik met belangstelling graag z.s.m. tegemoet.
M .vr.gr.,

beleidsadviseur ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
fax: t
emailadres: lingewaal.nl
internet: www. tingewaal.nI

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten
worden ontleend. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te
vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die
niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens
aanvaardt de gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten
worden ontleend. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te
vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die
niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens
aanvaardt de gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten
worden ontleend. Als u dit beticht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te
vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die
niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens
aanvaardt de gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten
worden ontleend. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te
vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal



aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die
niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens
aanvaardt de gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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. 1f 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 is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten
worden ontleend. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzôeken wij u het te
vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die
niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens
aanvaardt de gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten
worden ontleend. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te
vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die
niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens
aanvaardt de gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



dcc 1055

From: lingewaal.nI>
Sent: Tuesday, 9, 2018, 3:36 PM
To: “ mindef.nl’” < mindef.nl>
Cc: ‘ rijksoverheid.nl>;

@lingewaal.nl>; <K. lingewaal.nl>;
@lingewaacnl>; : @lingewaal.nl>; “ ggdgelderlandzuid.nl”’

@ggdgelderlandzuid.nl>
Subject: FW: stand van zaken project radartoren, Broekgraaf 1, Herwijnen

Geachte heer
Ter bevestiging van ons telefonisch contact van vanmiddag, bevestig ik hierbij dat de besloten
raadsinformatiebijeenkomst, gepland op dinsdagavond 16 2018 tussen 21.00 uur en 22.00 uur
definitief door gaat. U wordt hiervoor bij deze uitgenodigd als hoofdwoordvoerder namens Defensie als
initiatiefnemende partij. Zoals u aangaf, wordt u hierbij bijgestaan door de heer B. van
het Rijksvastgoedbedrijf en de heer van TNO.
Tevens heb ik van de GGD, Gelderland-Zuid, telefonisch uitgenodigd om tijdens de
voormelde raadsinformatieavond ook aanwezig te zijn. Ze laat dit nog aan me weten.
De vertrouwelijke stukken zoals:
- het Thalesrapport;
- de toegezonden informatie van prof. Kromhout over de mogelijke relatie tussen straling en ALS;
- de informatie van de GGD over het aantal ALS-patiënten in Herwijnen in relatie tot het landelijk
gemiddelde,
zijn digitaal ter beschikking gesteld aan de raadsleden. Aan de hand hiervan kunnen ze vragen aan u
stellen.
Het staat u vrij vooraf een korte toelichting te geven m.b.v. een korte presentatie. (We hebben daar
immers niet expliciet over gesproken.) Als u daartoe besluit, kunt u dat communiceren met onze griffier,
de heer . Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer of per e-mail

@lingewaal.nl.
Zelf ben ik die avond niet aanwezig vanwege verlof. Namens onze Organisatie zal de heer u
introduceren.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact met mij
opnemen.
M.vr.gr.,

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken

tingewaat. ni

2018 16:53
mi ndef. nl

cc , , —
—1é—.’

Onderwerp stand van zaken project radartoren,
Beste heer

telefoon:
emailadres:
internet: www.lingewaal.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 2
Aan:’



Zoals ik voor de feestdagen met u telefonisch heb besproken, is n.a.v. de verkregen informatie de stand
van zaken m.b.t. het project radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen, besproken tijdens de B&W
vergadering van vandaag, 2-1-2018. Het is de bedoeling van het college dat tijdens een te organiseren
besloten raadsinformatiebijeenkomst, de raadsleden door u, de heet (evt. aangevuld
met andere deskundigen) nader worden ingelicht over de voorliggende vraagpunten omtrent de en
gevolgen (en mogelijke risico’s) van de door de Rijksoverheid gewenst radarinstallatie. Naar verwachting
wordt deze bijeenkomst gehouden op dinsdagavond 16januari a.s. tussen 21.00 uur en 22.00 uur in de
raadzaal van ons gemeentehuis aan het raadhuisplein 3 te Asperen. U gaf tijdens ons telefonisch
contact aan dat u in principe tijdens deze raadsbijeenkomst aanwezig kunt zijn.
Daarna is het college voornemens (indien de gemeenteraad hiermee instemt) een
informatiebijeenkomst te organiseren voor de inwoners van Herwijnen in het dorpshuis te Herwijnen.
Hiervoor is het de bedoeling dat een onafhankelijke gespreksleider wordt uitgenodigd. Ook dan wordt u
weer uitgenodigd voor de betrokken inwoners informatie te verstrekken over de radartoren en de
(mogelijke) gevolgen daarvan voor hen. Deze bijeenkomst is nog niet gepland. Hierover wordt u op een
later tijdstip geïnformeerd.
Tenslotte wordt n.a.v. de verkregen informatie en de gehouden bijeenkomsten aan de raad een voorstel
voorgelegd over de verdere proces.
Voorlopig tot zover, Ik houd u van de verdere gang van zaken op de hoogte. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan verzoek ik u met mij contact op te nemen.
M.vr.gr., -

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:

Ungewaal.nl

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten
worden ontleend. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen
en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid
van de e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die niet voor de
afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de gemeente
Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico1s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

emailadres:
internet: www.lingewaal.nl



doc 1056

From: ‘ ggdgelderlandzuid.nl>
March 2, 2018, 3:33 PM

lingewaal.nl>; “

rijksoverheid.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;
@kennisplatform.nl>

©lingewaal.nl>; @lingewaal.nl>;
@lingewaaLnl>; @lingewaal.nl>;

lingewaaLnl>; lingewaal.nl>
Subject: RE: inloop 1-informatieavond radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen

Geachte heren, dames,
Tijdens het bestuurlijk overleg van 19 februari is ook afgesproken dat ik contact zou opnemen met huisarts
Ik heb huisarts vanmiddag gesproken. Hij gaf aan sinds hij als huisarts in Herwijnen werkt (ongeveer 15 jaar) 7 ALS-
patiënten te hebben gezien in zijn praktijk.

vertelde dat hij het verhoogd voorkomen van ALS in Herwijnen heeft gemeld bij het ALS-centrum.
Ik heb gevraagd of hij nog vragen had aan mij. Deze had hij niet. Hij gaf aan te weten dat er geen relatie is aangetoond tussen
EMV en ALS, en dat ook andere factoren een rol zouden kunnen spelen.
Met vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Niimegen

Ø GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen
T (0881 1447144

Gelderland-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nI

Van: [mailto: lingewaal.nl]
Verzonden: maandag 26 februari 2018 17:35
Aan: mindef.nl’;

Onderwerp: inloop 1-informatieavond radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen

Urgentie: Hoog
L.s.,
Bijgaand treft u aan een samenvattend verslagje van het bestuurlijk overleg van 19 februari ji. ter
voorbereiding van een te organiseren informatieve inloopavond voor de inwoners van het dorp
Herwijnen in dorpshuis “De Poort” te Herwijnen, over een te realiseren militaire radartoren aan de
Broekgraaf 1 te Herwijnen. Kortheidshalve verwijs ik hiernaar.
Vandaag heb ik geïnformeerd bij het dorpshuis wanneer deze avond gehouden kan worden. Uit een
drietal principedata is (voor dit moment) donderdag 29 maart 2018 als enige mogelijkheid naar voren
gekomen.
Volgens informatie van het bestuurssecretariaat van onze gemeente, is deze datum ook in principe
vastgelegd voor burgemeester Van Ruijven - van Leeuwen en wethouder
Nu is het de uitdaging om te bezien of de volgende betrokken deelnemers die bij kunnen dragen aan de
inloopavond, ook aanwezig kunnen zijn.

van Maatschap voor Communicatie te Utrecht; (beoogd gespreksleider)
(algemeen secretaris van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden);

(milieugezondheidskundige van de GGD, Gelderland-Zuid);



-dhr. B. (belangenbehartiger vastgoed en erfgoed Defensie van het
Rij ksvastgoedbedrijf);

- (projectleider ACCS & ADSS Min, van Defensie.
Gelieve z.s.m. aan ondergetekende laten weten of u aanwezig kunt zijn en een bijdrage kunt leveren.
Indien u aanwezig kunt zijn, neem ik in de loop van deze week nog contact met u op voor nadere
afspraken.
T.a.v.deheer
ik heb vandaag geprobeerd met hem telefonisch contact te leggen. Dat is me nog niet gelukt. Morgen
een nieuwe poging.
Voorlopig tot zover.
M.vr.gr.,

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
afdeling Ruimtelijke Zaken
telefoon:
emailadres: lingewaal. nI
internet: www.lingewaal. ni

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten
worden ontleend. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te
vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te nemen. De gemeente Lingewaal
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die
niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens
aanvaardt de gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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From: ‘ BS/AL/DJZ’ < mindef.nI>
Sent: Friday, November 1, 2019, 9:19AM
To:” AL/HDB” mindef.nI>
Cc:” Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>;
BS!AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>; ‘ BS/AL/DJZ/Cluster CR”

mindetni>; ‘ ., BS/AL/DJZ/CI BST” mindef.nl>
Subject: RE: vragen emails

is het mogelijk en mij van wat achtergrond informatie te voorzien?
Op welke stralingsbronnen, naast onze radar wordt gedoeld? Verder zouden we graag een
kaartje hebben met de locaties, geplande radar en bewoning.
Is dat mogelijk? Ik spreek om 14.30 uur.
Met vriendelijke groeten,

From: AL/HDB
Sent: donderdag 31 oktober 2019 17:51
To: BS/AL/DJZ< mindef.nl>
Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cluster CR

mindef.nl>; ., BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>
Subject: Re: vragen emails
De vraag is hoe aansprakelijkheid is geregeld als er toch gevolgen zijn van de radarstraling. Zit in de
vragen die burgers hebben gesteld nav Herwijnen

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 31 okt. 2019 om 17:40 BS/AL/DJZ < mindef.nl> het
volgende geschreven:

hij aansprakelijkheid denk ik eerder aan iemand van het cluster civielrecht, dan van
BST. Om wat voor soort aansprakelijkheid gaat het? Wie stelt ons waarvoor aansprakelijk?
Ter informatie neem ik het clusterhoofd civielrecht alvast op in de cc.
Met vriendelijke groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 31 okt. 2019 om 17:28 heeft AL/HDB
mindef.nI> het volgende geschreven:

kun je mij vertellen wie we kunnen vragen over aansprakelijkheid
ingeval problemen met Herwijnen agv radarstraling? Ik hoorde dat
ziek is

Directeur Integraal Beleid
+31



Begin doorgestuurd bericht:

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP”
mindef.nl>

Datum: 31 oktober 2019 om 17:19:45 CET
Aan: “ BS/AL/HDB/Belmdwrs”

mindef.nI>,”
AL/HDB” mindef.nl>

Kopie: “ rilksoverheid.nI”
rijksoverheid.nl>,”

DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Onderwerp: Antw.:[FsIj vragen emaiIs[PD

Hm. Enig idee voor iemand anders waar ik bij kan
aankloppen?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 17:13
Aan: AL/HDB

mindef.nl>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>
CC: rijksoverheid.nI;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
Onderwerp: Re: vragen emails
Zij is helaas voor onvoorziene tijd uitgeschakeld door een
Iongontsteking

Van:” AL/HDB”
mi nd ef. n 1>

Datum: donderdag 31 oktober 2019 om 17:10:13
Aan:” Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP”

min def. ni>
Cc:” BS/AL/HDB/Belmdwrs”

mindef.nl>,” rijksoverheid.nl”
rilksoverheid.nI>,”

DMO/PRO]N/STGP” mindef.nl>
Onderwerp: Re: vragen emails



1•

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 31 okt. 2019 om 16:03
DMO/PROJN/PROJN DIP <

_______

volgende geschreven:

Jij noemde gisteren volgens mij een naam
van iemand van JZ die ons zou kunnen
helpen met het beantwoorden van
aansprakelijkheidsvragen?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Prâjectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mi ndef. fl1

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: Ing.,
DMO/PRO]N/PROJN DIP
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 08:44
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>;
rijksoverheid.nl

Onderwerp: RE: vragen emails
hoe gaan we om met

aansprakelijkheidsvragen? Wie zou die
kunnen beantwoorden, of aan welke afdeling
kunnen we dit voorleggen?
Ik denk bijvoorbeeld aan deze vragen:

1. We maken ons zorgen om de optelling
van alle stralingsbronnen van de
KNMI radar, Defensieradar,
scheepvaart, Telecom-industrie.

a. Wie is er in de toekomst
verantwoordelijk voor
mogelijke ontstane
gezondheidsschade door hoog
frequente straling? Defensie?
KNMI? de scheepvaart? de
Telecom industrie? West

Ing.,
mindef.nl> het



Betuwe of de landelijke
overheid?

2. Ziekten veroorzaakt door continue
lange termijn niet-loniserende straling
(waaronder mobiele telefoons)
worden uitgesloten van dekking, geeft
verzekeringsmaatschappij Lloyds aan.
Is het bij Defensie bekend dat diverse
verzekeringsmaatschappijen de
gezondheidsschade veroorzaakt door
elektro magnetische straling al
uitsluiten in hun clausules?

3. Als er problemen komen na het
opstarten van de radar er een
protocol klaar ligt om eventueel
bepaalde oorzaken uit te sluiten.
Wanneer er problemen komen met
het vee of de apparatuur en er dan
nog contact gelegd moet worden met
het ministerie van defensie kan onze
bedrijfsvoering al te lang stilliggen,
wat met levend vee niet gewenst is.
Concreet lijkt het mij dan ook
verstandig om vooraf afspraken te
maken met het ministerie van
defensie wie het aanspreek punt is bij
eventuele problemen zodat een
oplossingsprotocol in werking gezet
kan worden op zeer korte termijn,
zodat het dierwelzijn geborgd blijft.
Door goede communicatie en overleg
kan dan ook snel worden bepaald of
problemen daadwerkelijk afkomstig
zijn van de radar.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ccs & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPc 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: 1 BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 16:22
Aan: Ing.,
DMO/PRO]N/PROJN DIP

mindef.nI>;



rijksoverheid.nI
Onderwerp: vragen erna ils

Er zijn weer een hoeveelheid vragen gesteld,
die ik heb samengevoegd in bijgevoegd
document.
Uiteraard moeten die vragen weer worden
beantwoord. Kunnen jullie hier aan
bijdragen, of specifieke vragen doorzetten
aan anderen?
Groet
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From: ‘ BS/AL/DJZ” < mindef.nI>
Sent: Friday, November 1, 2019, 4:51 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nI>
Cc: ‘ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nI>; ‘ BS/AL/DJZ/Cluster CR”

mindef.nI>; ‘ Mr., BS/AUDJZ/CI BST” mindef.nl>; Mr.,
BS/ALJDJZ)Cluster CR” @mindef.nl>
Subject: Re: vragen emails

dank. Inmiddels heb ik van vernomen dat jullie hierover contact kunnen opnemen met
Ik neem haar mee in de cc.

Met vriendelijke groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 1 nov. 2019 om 16:44 AL1HDB
mindef.nl> het volgende geschreven:

Ik lees nu pas jouw mail, was hele dag in overleggen bezig
Gaat om radar herwijnen daar wonen op 400 meter mensen de onveilige afstand is
veel minder. In de buurt ook een weerradar en scheepsradars en 4G apparatuur. De
vraag van een bezorgde burger is ... Als ik over een aantal jaren ziek wordt, wie kan
ik dan aansprakelijk stellen voor de schade?
Does that help voor volgende week?

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 1 nov. 2019 om 09:19 BS/AL/DJZ
mindef.nl> het volgende geschreven:

is het mogelijk en mij van wat achtergrond informatie te voorzien?
Op welke stralingsbronnen, naast onze radar wordt gedoeld? Verder zouden we graag
een kaartje hebben met de locaties, geplande radar en bewoning.
Is dat mogelijk? Ik spreek om 14.30 uur.
Met vriendelijke groeten,

From: AL/HDB
Sent: donderdag 31 oktober 2019 17:51
To: BS/AL/DJZ< mindef.nl>
Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nI>; BS/AL/HDB/Belmdwrs
mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cluster CR

mindef.nl>; Alink, Mi, Mr., BS/AL/DJZ/CI BST
mindef.nI>

Subject: Re: vragen emails



De vraag is hoe aansprakelijkheid is geregeld als er toch gevolgen zijn van de
radarstraling. Zit in de vragen die burgers hebben gesteld nav Herwijnen

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 31 okt. 2019 om 17:40 BS/AL/DJZ
mindef.nl> het volgende geschreven:

bij aansprakelijkheid denk ik eerder aan iemand van het
cluster civielrecht, dan van BST. Om wat voor soort
aansprakelijkheid gaat het? Wie stelt ons waarvoor
aansprakelijk?
Ter informatie neem ik het clusterhoofd civielrecht

alvast op in de cc.
Met vriendelijke groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 31 okt. 2019 om 17:28
AL/HDB mindef.nl> het volgende

geschreven:

kun je mij vertellen wie we kunnen vragen
over aansprakelijkheid ingeval problemen met
Herwijnen agv radarstraling? Ik hoorde dat
ziek is

Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP”

mindef.nl>
Datum: 31 oktober 2019 om 17:19:45
CET
Aan:”
BS/AL/HDB/Belmdwrs”

mindef.nl>,”
AL/H D B”

mi ndef. n 1>
Kopie:

riiksoverheid.nl”
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From: ‘ t tno.nl>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 9:36 AM
To: mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nI>; ‘ mindef.nI” mindef.nl>;

mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nI”
rijksoverheid. ni>; rijksoverheid nl”

rijksoverheid.nl>; ‘ ni” < nI>;
nl’ < nl>;’ minbzk.nl” minbzk.nl>;

tno.nl>; “ mindef.nl”
mindef.nl>

Cc: ‘ tno.nI>
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Mijne Dames en Heren,
Neem mij niet kwalijk, maar is het niet relevant dat voordat men dit bezoek aflegt, men eerst bekijkt
hoeveel de weerradar bijdraagt aan de stralingsbelasting te Herwijnen? (Waarschijnlijk antwoord: nee,

dit is immers beloofd aan de 1ste kamer.) Een 2 punt is dat dit bezoek ‘vragen naar de bekende weg’ 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 kapitaalvernietiging 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. Dit ter informatie.
Met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Wed nesday, December 4, 2019 8:32 AM
To: tno.nI>
Cc: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nI; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl;
rijksoverheid.nl; nI; nI;

minbzk.nl; tno.nl>
Subject: Re: EK Debat 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
motie) te verkennen of er mogelijkheden zijn de KNMI radar te verplaatsen, zodat in Herwijnen alleen de
militaire radar komt te staan.
Opties zijn Nieuw Milligen of een ander militair terrein, waarbij landelijke van de KNMI het
belangrijkst is. Ik heb begrepen dat de andere KNMI-radar in Den Helder staat, waardoor het “KNMI
zoekgebied” wellicht anders ligt.
Indien 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
mi ndef. n 1

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 3 dec. 2019 om 16:11 t tno.nl> het volgende geschreven:

Dames, Heren,
Ik 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 Bilt
Geen commentaar en met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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. 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. 1f you are not the addressee or 1f 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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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, October 1, 2019, 1 1:39 AM
To: mindef.nI” mindef.nI>; “ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nt < mindef.nI>
Subject: RE: Radar Herwijnen scenario
Attachments: RADAR herwijnen scenarios opm RCR en RIP radar Herwijnen -

30092019 docx

e.a.
ik heb de planning op dia’s 2 en 6 nogal aangepast o.b.v. het bijgevoegd stappenplan. Het is nog niet perfect maar graag jullie
reactie voor ik verder ga.
Groeten

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: zondag 29 september 2019 19:51
Aan: mindef.nl; mindefnl;

rjksoverheid.nl>
Onderwerp: Fwd: Radar Herwijnen scenario

kijk even mee svp, ik hoor graag of de weergave klopt.
Hij is bedoeld voor infovoorziening aan STAS en PA

Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van: C me.com>
Datum: 29 september 2019 om 19:35:46 CEST
Aan:” 1? mindef.nl>
Onderwerp: Radar Herwijnen scenario

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. 1f 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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Stappenplan RCR en RIP radar Herwijnen

RCR:

Stap Datum Gereed

CFEZIL 21 mei 2019 ja

Info college 28 mei 2019 ja

RFEZIL 4juni 2019 ja

Ministerraad 7 juni 2019 ja

Kennisgeving EK/TK 7 juni 2019 ja

Reactietijd K/TK t/m 5 juli 2019 ja

Voorbespreking AO 27 augustus 2019

AO TK 4 september 2019

VAO TK 11 september 2019

Stemming moties 24 september 2019

Brief aan EK 16 september 2019 verstuurd

Stemming EK 1 of 2? oktober 2019

Indien uitslag positief:

Publicatie Kennisgeving besluit RCR week 14 oktober 2019

RIP olus uitvoeringsbesluiten:

Stap Datum Gereed

Uitvoeren alternatievenonderzoek +

Aanvullend onderzoek TNO t/m 1 november 2019

Bij keuze locatie Herwijnen:

Opstellen Voorontwerp inpassingsplan t/m 6 november 2019

Voorontwerp RIP naar gemeente en provincie 6 november 2019

Informatie bijeenkomst West Betuwe tussen 6 en 25 november 2019

Reactietijd 3 weken gemeente en provincie t/m 27 november 2019

Verwerken reacties in Ontwerp RIP t/m 13 december 2019

Ontwerp RIP en ontwerp vergunningen gereed 13 december 2019

Kennisgeving in SC ontwerp RIP/vergunningen 20 december 2019



Stap datum Gereed

Publiceren ontwerp RIP/vergunningen in:

- Staatscourant
- Ruimtelijkeplannen.nl
- Weekblad West Betuwe

Start termijn terinzagelegging ontwerp

Start termijn indienen zienswijze

Einde terinzagelegging ontwerp

Verwerken zienswijzen

Besluit RIP/vergunningen

Publicatie besluit RIP/vergunningen in:

- Staatscourant
- Ruimtelijkeplannen.nl
- Weekblad West Betuwe

Start termijn terinzagelegging besluit RIP

Start beroepstermijn ABRvS

Einde beroepstermijn ABRvS

Uitspraak RvS beroep binnen 6 maanden

Start bouw

20 december 2019
20 december 2019
20 december 2019

6 januari 2020

6 januari 2020

17 februari 2020

t/m 6 april 2020

13 april 2020

20 april 2020
20 april 2020
20 april 2020

22 april 2020

22 april 2020

3 juni 2020

3 december 2020

8 juni 2020 (onder voorbehoud)
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From: “ rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, October 1, 2019, 12:12 PM
To: “ mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ rijksoverheid.nl>; “ mindef.nl’

mindef.nI>; “1 mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl>

Subject: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar

Ik heb nog niet van iedereen een volledige reactie gehad, maat ik wil je hierbij toch al wel informeren over wat ik weet.
Er zijn meerdere windprojecten binnen het bereik van Herwijnen waarvoor thans een aanvraag ligt, of binnenkort komt. In West
Brabant/Zeeland gaat het om 4 projecten. In midden Brabant zie ik er thans 2 en in Zuidoost Btabant gaat het nu om 1 project
waarvoor we geen VGB zouden kunnen afgeven, ook al voldoet het aan de eisen die we door Herwijnen moeten stellen. Uit de
berichten van mijn collega’s leidt ik verder af dat er in het rivierengebieden vele projecten op stapel staan, vooral langs
snelwegen. Ook op de Zuid Hollandse eilanden is men druk met het ontwikkelen van projecten, maat de meeste daarvan zijn
reeds goedgekeurd.
In het kader van de RES, zullen vele regio’s met nieuwe initiatieven gaan komen. Wij moeten participeren in die trajecten en
zullen daar duidelijkheid moeten geven over hoe we met de projecten omgaan. Grote twijfels over hoe we moeten toetsen, zijn
niet bevorderlijk voor de projecten.
Meer naar het noorden en oosten is het speculeren hoeveel projecten daar binnen een potentieel alternatief voor Herwijnen
liggen, maar zoals ik eerder aangaf, ook die zullen we eigenlijk on hold moeten zetten tot we zeker weten of we een alternatief
moeten onderzoeken, of niet.
Het aantal projecten waar we nu geen VGB zouden mogen geven, valt op zich wel mee, maar het is, nogmaals, de vraag of we
daarmee niet alleen maar meer problemen over ons afroepen.
Als ik meer info over projecten hoor dan zal ik je daarover informeren. Het gevoelen van mij en mijn collega’s is dat we er niet
verstandig aan doen om een (tijdelijke) stop in te lassen.
Vriendelijke groet,

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 16:30
Aan:’ mindefnl’ mindef.nl>;’ mindef.nl’

mindef.nl>; ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>
CC: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar

Ik heb vanmiddag kort met en hierover gesproken en ik heb afgesproken te proberen de potentiële gevolgen van
een tijdelijke stop op VGB’s wat beter in beeld te brengen. Om dat te doen zal ik bij mijn collega’s inventariseren hoeveel
aanvragen voor een VGB waarbij (ook) het effect op Herwijnen wordt getoetst, thans voorliggen. Voor zover relevant zal ik
daarbij vragen welke projecten op enigerlei wijze gevoelig liggen.
Het zal alle windprojecten betreffen die binnen de toetsingszone van Herwijnen (straal van 75 km) zijn gelegen. Dat is het gebied
tussen Ijmuiden, Purmerend, Lelystad, Harderwijk, Apeldoorn, Doesburg, ‘s-Heerenberg, Venray, Weert, Woensdrecht, Tholen,
Rockanje. Oftewel heel Zuid-Holland, Utrecht, Zuidelijk Flevoland, Veluwe, heel Noord-Brabant en stukken van Zeeland en
Noord-Holland.
Maar als we niet zeker zijn dat ‘Herwijnen’ op de huidige locatie kan doorgaan, dan moeten we 66k VGB’s voor projecten die
binnen het potentiële alternatieve gebied liggen on hold zetten, want daar kunnen we nu, zo gezien, net zo min iets van zeggen.
Het denkbare alternatieve gebied kennen we nog niet, maar het zou in theorie ook de huidige plek van Nieuw Milligen kunnen
worden. Als we die 75 km-zone voorzichtigheidshalve mee gaan nemen, dan komen heel oost Nederland, Flevoland, delen van
Drenthe en Friesland er ook nog bij. In feite gaan we dan driekwart van Nederland ‘gijzelen’. Ter illustratie voeg ik de geldende
kaart uit de Rarro bij.



Verzonden: vrijdag 27 september 2019 11:35
Aan:’ mindef.nl’
CC: mindef.nl;

mindef.nl’ < mindef.nl>
Onderwerp: stilleggen verklaringen geen bezwaar

mindef.nl>
rijksoverheid.nl>;

Via begrijp ik dat jullie hebben besloten dat alle verklaringen van geen bezwaar voor windparken
waarbij de toetsing mede is gebaseerd op de aanwezigheid van Herwijnen, moeten worden stilgelegd. Dit omdat er
onzekerheden zijn of Herwijnen wel zal kunnen worden gerealiseerd zoals gedacht.
Ik ben geschrokken van dat besluit omdat ik bang ben dat dit een sterke vergroting van onze problemen gaat veroorzaken rond
de windprojecten. Zeker daar waarde lokale problemen juist overwonnen leken, zoals bij het grote windproject A16 van de
provincie Noord Brabant. Scherpe bestuurlijke reacties uit de regio zijn niet uit te sluiten.
De onzekerheid over de kans dat Herwijnen wordt gerealiseerd zoals we dat voorstaan, begrijp ik geheel, maar ik betwijfel of
het verstandig is die onzekerheid zo te etaleren want daar gaat ook de suggestie vanuit dat een alternatief voor Herwijnen
realistisch is.

Bi1ae 84 bij de Regeling ilgemene regds ruknteI ordening
Kaart rdrtat.c2nI en

Vriendelijke groet,



Graag wil ik, z.s.m., over jullie besluit van gedachten wisselen, want als uitvoerders van het beleid verwacht ik veel problemen
als we rücksichtlos tot nader order geen VGB’s meer kunnen afgeven.
Vanmiddag ben ik op het PKC in verband met het project en zou ik dus kunnen
langslopen.
Ik hoor graag.
Groet,

Di: bericht ar incrmsbe ttec d et ‘OOi u is oos:eid Inde u flieT de :e seerde oer of dit :;er: es:e îel;jk aan u is
::eçe:onde .d: u Je: h: dat aan cie fzndei te n,sde en het berichtte venncieer De :aat aan ardt ce ee:: eeijnec voor
cc ade er ‘e e aa:d ock die ‘ehar:: høodt met r:sIcn s a-c: nce eer net eev:nnsn e’zender 1cr as’: te
Ths mesaae mcv contain information at is not nte’dc for val. 1f you are not the adciecsee or if this lessnce as set’ to you by
‘--eake, ye are ‘eq.esiec to inform th& send’ and de etetl’e messeos The State enceptc no itability for cameve of any knd esui::nc front
e ris:s nhee’t in : te eec:’:•nic :msmissin of messaøes
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, October 2, 2019, 9:15 AM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nl>
Cc:” rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>;” rmindef.nl” < mindef.nl>

Subject: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar

Goedemorgen
De mededeling was dat we niet 6 weken, maar minstens een halfjaar zouden stoppen met het afgeven van VGB’s omdat we
niet zeker konden zijn over de toekomst. 6 weken de termijn van het locatieonderzoek — is best te overzien, maar een half jaar
is echt lang. Mijn inschatting is dat wanneer we zé lang projecten die verder gereed zijn, zouden ‘gijzelen’ vanwege Herwijnen,
we juist een extra probleem creëren. Vooral vanwege de belangen van betrokken (overheids)partijen die daarmee in de
problemen zouden komen. De windparken Groen en Blauw zouden we dan ook niet verder kunnen helpen want die zijn
afhankelijk van de voortgang van Herwijnen (c.q. het daarheen verdwijnen van Nieuw Milligen).
Puur voor het project Herwijnen zelf zou het wel aardig zijn wanneer er stormen van protest zouden opsteken. Dat zou de druk
om snel door te gaan met Herwijnen alleen maar kunnen ondersteunen, aangezien geheel stoppen met dit project geen optie is.
Maar mijn optiek is in dit geval niet het project Herwijnen zelf, maar het belangenbehartigingswerk voor Defensie in de overige
regio’s. Ik vermoed dat ik het dus inderdaad net anders benader dan jij: we moeten over de hele linie een betrouwbare partner
blijven en niet te snel afdwalen van ons pad.
We weten inderdaad niet waar we eindigen met het locatieonderzoek. Het is onwaarschijnlijk dat we niet één of meerdere
potentieel denkbare radarlocaties zullen vinden. Het zou heel raar zijn wanneer de Broekgraaf 1 echt uniek zou zijn. Maar, we
weten ook dat elke alternatieve locatie verworven moet worden, planologisch moet worden aangepast en dat daar ook de
lokale politiek zal moeten worden overtuigd van de ‘veiligheid’ (want ‘waarom is Herwijnen belangrijker dan wij?’) Daarom
komen we zeer waarschijnlijk uit op het voorstel om door te gaan met Broekgraaf 1 vanwege de benodigde tijd. Precies zoals de
staatssecretaris al heeft gesuggereerd. Alleen wanneer we een kant en klare locatie vinden waar de rode loper voor ons is
uitgerold, zullen we afscheid nemen van Broekgraaf 1. Natuurlijk zullen er partijen zijn die dit een doelredenatie vinden, maar ik
denk dat we daar zeer helder en overtuigend op kunnen reageren.
Kort en goed: jullie bepalen het beleid. Wij voeren het uit. Als jullie voorlopig willen dat we stoppen met VGB’s waar Herwijnen
een rol in speelt, dan doen we dat vanzelfsprekend. Mijn advies is echter om ons de ruimte te geven van geval tot geval te
bekijken of het afgeven van een VGB onhandig is, of juist niet.
Vriendelijke groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 20:09
Aan: rijksoverheid.nI>
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar
Beste
Ik gebruik dit middel liever niet... maar twee zaken spreken ervoor dat nu toch wel te doen
1 — we weten nog niet waar we met de radar eindigen.., het is dan niet handig om niet even 6 weken te
wachten met VGB zodat we het risico lopen dat we ons eigen probleem creëren.
2— Stel we komen in die zes weken toch uit op broekgraaf 1 da kan men achteraf eenvoudigweg
zeggen... zie je wel daar heeft defensie simpelweg op aangestuurd want elders rond het zoekgebied
kregen de windmolens al ruimte.
Als je het anders ziet hoor ik het graag...

From: riiksoverheid.nl>
Sent: dinsdag 1 oktober 2019 12:13
To: AL/HDB mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl>; BS/AL/H DB/Belmdwrs

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



MAJ, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4!SR/SAIR C2 < mindef.nl>
Subject: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar

Ik heb nog niet van iedereen een volledige reactie gehad, maat ik wil je hierbij toch al wel informeren over wat ik weet.
Er zijn meerdere windprojecten binnen het bereik van Herwijnen waarvoor thans een aanvraag ligt, of binnenkort komt. In West
Brabant/Zeeland gaat het om 4 projecten. In midden Brabant zie ik er thans 2 en in Zuidoost Brabant gaat het nu om 1 project
waarvoor we geen VGB zouden kunnen afgeven, ook al voldoet het aan de eisen die we door Herwijnen moeten stellen. Uit de
berichten van mijn collega’s leidt ik verder af dat er in het rivierengebieden vele projecten op stapel staan, vooral langs
snelwegen. Ook op de Zuid Hollandse eilanden is men druk met het ontwikkelen van projecten, maar de meeste daarvan zijn
reeds goedgekeurd.
In het kader van de RES, zullen vele regio’s met nieuwe initiatieven gaan komen. Wij moeten participeren in die trajecten en
zullen daar duidelijkheid moeten geven over hoe we met de projecten omgaan. Grote twijfels over hoe we moeten toetsen, zijn
niet bevorderlijk voor de projecten.
Meer naar het noorden en oosten is het speculeren hoeveel projecten daar binnen een potentieel alternatief voor Herwijnen
liggen, maar zoals ik eerder aangaf, ook die zullen we eigenlijk on hold moeten zetten tot we zeker weten of we een alternatief
moeten onderzoeken, of niet.
Het aantal projecten waar we nu geen VGB zouden mogen geven, valt op zich wel mee, maar het is, nogmaals, de vraag of we
daarmee niet alleen maar meer problemen over ons afroepen.
Als ik meer info over projecten hoor dan zal ik je daarover informeren. Het gevoelen van mij en mijn collega’s is dat we er niet
verstandig aan doen om een (tijdelijke) stop in te lassen.
Vriendelijke groet,

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 16:30
Aan: ‘ mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl’

mindef.nl>;’ mindef.nl’ < mindef.nl>
CC: riksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar

ik heb vanmiddag kort met en hierover gesproken en ik heb afgesproken te proberen de potentiële gevolgen van
een tijdelijke stop op VGB’s wat beter in beeld te brengen. Om dat te doen zal ik bij mijn collega’s inventariseren hoeveel
aanvragen voor een VGB waarbij (ook) het effect op Herwijnen wordt getoetst, thans voorliggen. Voor zover relevant zal ik
daarbij vragen welke projecten op enigerlei wijze gevoelig liggen.
Het zal alle windprojecten betreffen die binnen de toetsingszone van Herwijnen (straal van 75 km) zijn gelegen. Dat is het gebied
tussen IJmuiden, Purmerend, Lelystad, Harderwijk, Apeldoorn, Doesburg, ‘s-Heerenberg, Venray, Weert, Woensdrecht, Tholen,
Rockanje. Oftewel heel Zuid-Holland, Utrecht, Zuidelijk Flevoland, Veluwe, heel Noord-Brabant en stukken van Zeeland en
Noord-Holland.
Maar als we niet zeker zijn dat ‘Herwijnen’ op de huidige locatie kan doorgaan, dan moeten we 66k VGB’s voor projecten die
binnen het potentiële alternatieve gebied liggen on hold zetten, want daar kunnen we nu, zo gezien, net zo min iets van zeggen.
Het denkbare alternatieve gebied kennen we nog niet, maar het zou in theorie ook de huidige plek van Nieuw Milligen kunnen
worden. Als we die 75 km-zone voorzichtigheidshalve mee gaan nemen, dan komen heel oost Nederland, Flevoland, delen van
Drenthe en Friesland er ook nog bij. In feite gaan we dan driekwart van Nederland ‘gijzelen’. Ter illustratie voeg ik de geldende
kaart uit de Rarro bij.
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From: tno.nl>
Sent: Thursday, Oötober 3, 2019, 7:55 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindefnl>; ‘ f tno.nl>
Cc: ‘ minUef.il’ mindefnl>; ‘ rijksoverheid.nl

rijksoverheid.nl>; mindef.nl’ mindef.nl>;
tno.nI>;” tno.nl>

Subjéct: : ter info: elektromagnetische straling oogspanningleidingen

Ha
Ik ben wel een gezondheidsadvies over Voorzorg aan het verwerken. ALARA wordt onder andere binnen
de bescherming tegen ioniserende straling streng toegepast omdat daarvan bewezen is dat geldt
“meer=slechter”. Stralingsdosis (dus blootstelling x tijd) is een maat daarvoor.
Ik ben niet echt een voorstander om dit uitgebreid in het rapport te behandelen en de analogie te
zoeken. Waarom niet:

De problematiek met hoogspanningsleidingen is van een geheel andere orde dan van
radiofrequente (radar)signalen. Onbegrepen in de wetenschap is dat er wel een duidelijk
statistisch significante associatie is tussen laaglreguent magnetische velden sterker dan 0,4
microtesla en de incidentie van chronische lymfatische kinderleukemie. Een biologisch
mechanisme is niet bekend en experimenten wijzen niet naar een causaal verband maar de
statistiek is er wel en het resultaat is reproduceerbaar en consistent.
Omdat deze statistisch significante associatie er wel is, heeft de Overheid (op advies van het
RIVM) besloten om geen nieuwbouw meer toe te staan in de buurt van hoogspanningsmasten
over de 0,4 microtesla-grens. Vanwege het feit dat er geen causaliteit gevonden was, bleef
bestaande bouw buiten deze beleidsmaatregel.
Dat is natuurlijk slecht uit te leggen aan de burger; zelfs ik vind het lastig. Zoals prof. Verdaas
aangeeft werd er precies op de 0,4 microteslacontour gebouwd met het idee 0,39 is goed en
0,41 is fout. Zo digitaal ligt zoiets niet.

• Voor RE is er geen statistisch significante associatie met kanker; alleen voor langdurig mobiel
bellen en dat is echt een heel andere blootstelling en discussie. Deze associatie komt heel
specifiek uit een onderzoeksgroep ( et.al). Ook daar heeft de Gezondheidsraad onderzoek
naar gedaan en toen geen reden gevonden om de Minister tot maatregelen te adviseren. De GR
heeft bezorgde gebruikers wel handreikingen gegeven om de lokale blootstelling aan het hoofd
te verlagen.

• Dit zijn overwegingen waarom de WHO elektromagnetische velden als 28 “mogelijk
carcinogeen” heeft geclassificeerd.

• Maar vooral. De maatregelen van vandaag gaan over Laagfreguent Elektromagnetische velden.
De interactie met het menselijk lichaam is heel anders dan voor radiofrequent
elektromagnetische velden. Dit is niet te vergelijken! Dus ik zou ook geen suggestie doen dat we
het vergelijken, analogieën zoeken of koppelen. Het is echt een heel andere discussie!

ALARA is een breed geaccepteerd principe als het over blootstelling aan agentia gaat en om de
(noodzakelijke) blootstelling zo laag mogelijk te houden. En de voorgenomen radarinstallatie doet dat
volgens mij al. Een huis direct belichten heeft geen zin, want je detecteert daarachter niets en verliest de
radar energie. Dus maakt de radar een smalle bundel om (worst case) net over de huizen te stralen en
daarmee wordt de blootstelling van bewoners verminderd tot een niveau waarop de radarinstallatie nog
kan functioneren en zoals onze berekeningen laten zien ook aan ICNIRP voldaan wordt. Zelf. Ook dat is
ALARA, de systemen moeten kunnen blijven werken. De gedachte is dat als je over korte afstand met
een mobilofoon moet communiceren, dat je dan 1W gebruikt ipv 100W. Want met 1W werkt het ook en
heb je geen 100W nodig, dat is ALARA. In deze gedachtenlijn zou een toepassing van ALARA gevonden
kunnen worden om een dynamisch RE-power management te hebben, dus niet meer RF vermogen



microtesla, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in een brief aan de
Tweede Kamer.
Lees ook
Advies: Breid beleid rond elektromagnetische velden uit naar laag- en middenspanningsnet
Lees ook
Voorzorgbeleid rond magneetvelden uitbreiden naar regionale netten is ‘complex
Het kabinet liet naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad namelijk ook nog een advies
opstellen door Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en oud-staatssecretaris
(Economische Zaken, PVDA) in het kabinet Rutte II. Die concludeert onder meer dat het huidige
voorzorgbeleid, dat bedoeld is om het zekere voor het onzekere te nemen, juist kan zorgen voor meer
ongerustheid onder burgers. Dat komt onder andere doordat de advieswaarde van 0,4 microtesla als
harde grens wordt gezien, waarboven een magneetveld gevaarlijk zou worden, en doordat het
voorzorgbeleid nu alleen geldt voor nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen, en niet voor
andere bronnen van elektromagnetische straling.
Voor bestaande hoogspanningslijnen bestaan overigens wel andere mogelijkheden: huiseigenaren die
direct onder een hoogspanningsverbinding wonen, kunnen zich laten uitkopen, en voor gemeenten
bestaat een lijst met hoogspanningsverbindingen die desgewenst verplaatst of verkabeld mogen
worden. Die regelingen blijven bestaan, schrijft Wiebes, ook als het nieuwe voorzorgbeleid van kracht
wordt.
Verdaas concludeert in zijn advies aan het kabinet dat het voorzorgbeleid strikt genomen niet
noodzakelijk is met het oog op gezondheidsrisico’s, maar dat het wel nuttig is om maatschappelijke
onrust te voorkomen, mits het consequent wordt toegepast. Zijn voorstel is daarom “om geen
onderscheid meer te maken tussen nieuwe en bestaande situaties, tussen hoogspanningslijnen en
andere bronnen van magneetvelden en tussen magneetvelden met een waarde van meer of minder dan
0,4 microtesla”. Wiebes neemt dat voorstel over.
Al a ra
Verdaas adviseert om de norm van 0,4 microtesla los te laten, omdat deze in de praktijk te ‘hard’ wordt
toegepast. De indruk bij omwonenden is dat een veldsterkte onder de 0,4 microtesla goed is, en
daarboven gevaarlijk. Netbeheerders en gemeenten passen de norm daarom ook op die manier toe: er
wordt alles aan gedaan om scholen en woningen buiten de magneetveldzone van 0,4 microtesla te
houden, zonder een goede afweging te maken van de kosten en baten van de maatregelen die daarvoor
nodig zijn. In andere landen worden ook veel ruimere normen gehanteerd, of helemaal geen
richtwaarden. De Europese aanbeveling is om een waarde van 100 microtesla na te streven.
In plaats van een cijfer wil Wiebes daarom -op advies van Verdaas- een zogenoemde alara-norm gaan
hanteren: As Low As Reasonably Achievable. Daarmee zou per situatie bekeken moeten worden welke
maatregelen genomen kunnen worden om de magneetveldsterkte zo laag mogelijk te krijgen, zonder dat
daar een streefwaarde voor opgesteld wordt. Op die manier worden wel de maatregelen genomen die
genomen kunnen worden, maar alleen als ze “redelijk en proportioneel” zijn. Wiebes wil hiervoor door
“een onafhankelijke partij” een lijst op laten stellen met mogelijke maatregelen, en afstanden
waarbinnen maatregelen overwogen moeten worden. Die lijst zou er voor de zomer van 2020 moeten
zijn.

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. 1f you are not the addressee or if this
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From: Ronald van der Graaf < rivm.nI>
Sent: Tuesday October 8, 2019, 12:54 PM -

To: ‘ mindef.nl” mi ndef.nl>; ‘ mindef.nl’
mindef.nl>;’ tno.il < - tnonl>;
mindefnl mindefnl’ mindef nI

mindef ni> mindef nI indef nI>
Cc: tno.nl” < tno.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl’ < mindef.nI>
Subject: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM

Beste
Ik wilde eigenlijke even nog niet reageren, omdat ik binnen de Defensie interne uitvraag toehoorder ben.
Maar voor de correctie toch even wat aanvullende beelden.
Het RIVM heeft veel ervaring met participatie processen, ons onderdeel in het bijzonder heeft ruim ervaring met
participatie processen. Dat gaat van EMV (Telecom, Electriciteitsvoorzieningen), veehouderij (lokale discussies
rond geitenboerderijen en mestverwerkers), windenergie, eikenprocessierups, gezonde inrichting van steden tot
dossiers van het Staats toezicht op de Mijnen, Schiphol — Lelystad dossier, Tata etc.. Ook zijn wij regelmatig
betrokken bij Rijkscoordinatieregelingen en MER procedure’s en maatschappelijke bijeenkomsten daaromtrent.
De kennisplatform secretariaten bijvoorbeeld, die allen bij mijn afdeling zijn ondergebracht (al voeren we het wel
uit met de partners) laten juist zien dat dergelijke procesbewaking en inhoudelijke duidingsbetrokkenheid goed in
samenhang kunnen worden georganiseerd. Natuurlijk heeft een punt dat er dan goede leefregels voor dat
proces moeten worden afgesproken. Overigens heeft een van zijn mindere ervaringen in de begindagen van het
Kennisplatform geleid tot een constructief door het kennisplatform georganiseerd gesprek met maatschappelijke
organisaties over de inhoud, wat heeft geleid tot een kennisbericht dat door de belanghebbenden meegenomen is
richting hun artsen. Diezelfde belanghebbenden die eerst boos waren op Ook in andere dossiers blijkt dat
het vanuit de inhoud organiseren van het gesprek over de achterliggende belangen zinvol is.
Het papier toetsen en valideren zonder maatschappelijke inbedding leidt waarschijnlijk alleen tot lokale verharding
(ik begrijp dat van die verharding ook al sprake was bij een eerdere bijeenkomst). De Raad van State zal daar
uiteindelijk naar kijken bij de beoordeling of het zorgvuldig is uitgevoerd. Gelet op de aandacht uit de Tweede
Kamer mag worden verwacht dat ook deze blijft vragen om het maatschappelijk zorgvuldige gesprek. Dat gesprek
kan dan beter direct worden opgepakt.
De doorlooptijd is natuurlijk een aandachtspunt echter de Rijks-Coördinatie regelingen die ik heb meegemaakt
waren ook langdurig en landen regelmatig alsnog bij de Raad van State. We zouden kunnen verkennen in hoeverre
deze activiteiten goed in de beschikbare tijd kunnen worden geplaatst.
Met vriendelijke groet

++++++++++++++++++++++

hoofd afdeling Integrale Ruimtelijke Vraagstukken
Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

tivm.nI
Telefoon:
Mobiele Telefoon



Mijn tweede voorkeur ligt bij optie 3.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne l Herculeslaan 1 l 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 EB l Utrecht l MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensienl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: tno.nl>
Verzonden maandag 7 oktober 2019 08 37
Aan: AL/HDB mindef.nl>; rivm.nl;

DMO/PROJN/STGP mindef.nI>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>
CC: tno.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nl>; AL/BSG

mindef.nl>
Onderwerp: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM
Goedemorgen iedereen,
Ik ben voorstander van optie 3. Optie 3 zou bijna naadloos kunnen overgaan bij het aanbieden van de
conceptrapportage van TNO aan Defensie. Toch een proces wat doorlopen moet worden en netjes
gecommuniceerd kan worden naar de TK.
Nog wat reacties nav de beschrijving van bij optie 4:

• Mbt het kennisplatform EM velden en gezondheid: TNO maakt daar ook deel van uit.
• “.... gemeente en andere belanghebbenden gevraagd ofzij deskundigen hebben die zij graag aan

het deskundigen gesprek laten deel nemen ...“:

Deze vind ik erg tricky want er zijn ook veel zelfverklaard en internetdeskundigen actief die
allerlei spookverhalen herhalen of blijven zwaaien met onderzoeksresultaten die in de
wetenschappelijke wereld als onvoldoende zijn beoordeeld. Als dit steven je mijninziens snel af
op een welles-nietes discussie.
Dit was ook in de informatieavonden het geval met als hoogtepunt iemand die zijn huiswerk niet
goed gedaan had. Mij op TNO onderzoek (COFAM 2003) onderuit probeerde te halen maar
verrast werd dat hij sprak met de principal investigator van datzelfde onderzoek.
Ik sta niet te wachten om weer aangevallen te worden op mijn integriteit en wetenschappelijke
kwaliteit; er dan weer met gestrekt been in te moeten gaan om dat te corrigeren. Waarna FM
weer kan opschrijven dat de bewoners niet gehoord worden en door de wetenschapper
arrogant behandeld worden ©.
Dat heb ik geen trek meer in.

M.vr.gr.

T +31
Senior research scientist M - Location
tlectronic Defence E



Directeur Integraal Beleid
+31 -

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. 1f you are not the addrssee 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. 1f 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 verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen, Het RIVM
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nI De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or t this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nh/en Committed to hea/th and sustainabi/ity
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From: rivm.nl>
Sent: Friday, October 4, 2019, 1:24 PM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nl>
Subject: Antw: lees even mee svp

Beste
Ik heb punt 4 wat aangescherpt omdat het beter is om dit niet onder de vlag van het
kennisplatform te doen maar wel met benutting van dat netwerk. Dit om gelet op het
voorafgaande traject en de Kamer wens meer los te staan van TNO dat ook deel neemt in het
Kennisplatform.
Groet

en ik hebben nog even de rol van RIVM bij het onderzoek naar cumulatieve effecten besproken.
Hierbij kwam een aantal opties naar voren:
1) Het meest eenvoudige lijkt het om RIVM en TNO samen te laten onderzoeken, maar daarin zie ik als
belangrijk nadeel dat dan de onafhankelijkheid tussen beide instituten verloren gaat. Er waren al
signalen uit de bevolking dat getwijfeld werd aan de onafhankelijkheid van TNO t.o.v. Defensie. Dus is
het verder verweven van TNO en RIVM niet handig.
2) RIVM het onderzoek parallel laten uitvoeren is ook een optie, maar dan doen we twee keer hetzelfde..
lijkt mij niet zinvol
3) RIVM kan TNO onderzoek op papier toetsen en uitgebreid valideren. We kunnen dan de validatie
naast het TNO onderzoek leggen. Wel een zuivere weg maar nog weinig aan de bevolking tegemoet
komende procesgang.
4) Een andere optie is om het TNO onderzoek te laten afronden en dat te laten beschouwen in een door
het RIVM te organiseren proces waar ook een deskundigen gesprek over de rapporten onderdeel vanuit
maakt. Het is vergelijkbaar kennisplatform elektromagnetische velden (waaronder radar) activiteiten
maar gelet op de Kamer wens georganiseerd vanuit het RIVM. Daarbij worden wel de overige
kennisplatform partijen betrokken maar ook wordt door het RIVM dan aan gemeente en andere
belanghebbenden gevraagd of zij deskundigen hebben die zij graag aan het deskundigen gesprek laten
deel nemen om voor heen maximaal vertrouwen in het proces te creëren.
Met deze benadering klankbord- en denkgroepen en een aantal aangesloten organisaties staat dit
platform wellicht wat dichter bij de bevolking en meer onafhankelijkheid dan dat kunnen we niet bieden.
Van het gesprek en de resultaten kan bevindingenbrief geschreven worden waarvoor het RIVM
verantwoordelijkheid neemt. . Het RIVM kan eventueel ook bij de voorlichtingsavonden aanwezig zijn
voor toelichting en het beantwoorden van vragen. RIVM maakt deel uit van dat platform.
Als er geen bezwaren zijn stel ik voor dat we de rol van RIVM in het onderzoek naar cumulatieve effecten
doen zoals in optie 4. Mag ik uiterlijk woensd

Van: mindef.nl mindef.nl>
Datum: 4 oktober 2019 om 11:38:41 CEST
Aan: rivm.nl>
Onderwerp: lees even mee svp

Beste Nog aanvullingen / opmerkingen of kan ik dit rondsturen aan betrokkenen?
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From: ‘ t tno.nl>
Sent: Friday, October 4, 2019, 9:48 AM
To: tno.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Cc: mindef.nl” mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nI”

rijksoverheid.nI>; mindef.nl mindef.nl>;
tno.nl>; mindef.nl < mindef.nI>

Subject: RE: ter info: elektromagnetische straling hoogspanningleidingen

Heren,
De radar kan het uitgezonden vermogen met enkele stappen beperken, per azimutsector. Dus als je wilt
dat de radar minder vermogen uitzendt in een bepaalde hoeksector, dan kan dat. Je kan zelfs het
uitzenden staken (in een azimutsector), wat blanken wordt genoemd.
De radarinstallatie poogt zelfstandig alle luchtdoelen in zijn dekkingsvolume te ‘zien’. Het beperken van
zendvermogen is om die reden contra-intuitief, vooral als er geen achterliggende reden is om het te
beperken f de ICNIRP-norm wordt nergens geschonden).
Het toepassen van ALARA in een ‘klassieke’ primaire rondzoekradar is echter geen rare gedacht. In dit
kader is het relevant om op te merken dat de secundaire mode-S radars van de Raytheon MASS
systemen (de Canadees/Engelse ATC-radars van de KLu) iets dergelijks ook doen, wat cluster-mode
wordt genoemd. Een vliegtuig dat gezien wordt door de secundaire radar te Woensdrecht kan opgepikt
worden door de secundaire radar te Soesterberg zonder dat Soesterberg daar een alI-calI voor nodig
heeft. Soesterberg hoeft dat vliegtuig dus niet zelfstandig te acquireren (middels een alI-calI), het
vliegtuig is immers al door Woensdrecht gezien. Met de cluster-mode wordt het aantal radar-emissies
beperkt en — belangrijker- de kans dat transponderreplies van verschillende vliegtuigen gelijktijdig
arriveren verkleind. Daarnaast (ook niet onbelangrijk) zijn er minder interrogator-codes nodig, het aantal
beschikbare codes is namelijk beperkt.
Je zou zoiets in principe ook kunnen toepassen bij primaire radarsystemen (PSRs), zoals de SMART-L-en,
de MASS PSRs en de PSR van Schiphol. Echter, het is behoorlijk ingrijpend. De PSRs moeten een
scheduler aan boord krijgen en ‘benul’ wat andere radars zien. Daarnaast zal een PSR altijd, maar
mogelijk minder vaak (bijvoorbeeld eens per drie omwentelingen van de antenne, om een indruk te
geven), een all-cail willen doen om doelen die andere systemen niet zien in beeld te krijgen. (Mode-S
secundaire radars wisselen ook all-calI af met roil-call, selectieve ondervraging.) Bij mijn weten bestaat
cluster-mode voor primaire radars (nog) niet. (Leuk onderwerp voor een NTP, samen met Thales.)
Tot slot: gekeken is of de mode-S secundaire radars van de SMART-L-en opgenomen kunnen worden in
het MASS-cluster. De kosten daarvan waren zeer aanzienlijk en besloten is om dit niet te gaan doen.
Wat ook wel jammer is, is dat de MSSR TAR-West (Schiphol) niet in het MASS-cluster is opgenomen. (Als
ik LVNL collega’s tegenkom pleeg ik dit punt aan te roeren.)
Mijn excuses als dit verhaal lastig te volgen is. Het is, vrees ik, geen eenvoudige materie. PSR: Primary
Surveillance Radar.
Vriendelijke groet,

From: tno.nl>
Sent: Thursday, October 3, 2019 7:55 PM
To: mindef.nI; ( tno.nI>
Cc: mindef.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl;

t tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: ter info: elektromagnetische straling hoogspanningleidingen
Ha



Ik ben wel een gezondheidsadvies over Voorzorg aan het verwerken. ALARA wordt onder andere binnen
de bescherming tegen ioniserende straling streng toegepast omdat daarvan bewezen is dat geldt
“meer=slechter”. Stralingsdosis (dus blootstelling x tijd) is een maat daarvoor.
Ik ben niet echt een voorstander om dit uitgebreid in het rapport te behandelen en de analogie te
zoeken. Waarom niet:

De problematiek met hoogspanningsleidingen is van een geheel andere orde dan van
radiofrequente (radar)signalen. Onbegrepen in de wetenschap is dat er wel een duidelijk
statistisch significante associatie is tussen laagfreguent magnetische velden sterker dan 0,4
microtesla en de incidentie van chronische lymfatische kinderleukemie. Een biologisch
mechanisme is niet bekend en experimenten wijzen niet naar een causaal verband maar de
statistiek is er wel en het resultaat is reproduceerbaar en consistent.
Omdat deze statistisch significante associatie er wel is, heeft de Overheid (op advies van het
RIVM) besloten om geen nieuwbouw meer toe te staan in de buurt van hoogspanningsmasten
over de 0,4 microtesla-grens. Vanwege het feit dat er geen causaliteit gevonden was, bleef
bestaande bouw buiten deze beleidsmaatregel.
Dat is natuurlijk slecht uit te leggen aan de burger; zelfs ik vind het lastig. Zoals prof. Verdaas
aangeeft werd er precies op de 0,4 microteslacontour gebouwd met het idee 0,39 is goed en
0,41 is fout. Zo digitaal ligt zoiets niet.

• Voor REis er geen statistisch significante associatie met kanker; alleen voor langdurig mobiel
bellen en dat is echt een heel andere blootstelling en discussie. Deze associatie komt heel
specifiek uit een onderzoeksgroep (Hardell et.al). Ook daar heeft de Gezondheidsraad onderzoek
naar gedaan en toen geen reden gevonden om de Minister tot maatregelen te adviseren. De GR
heeft bezorgde gebruikers wel handreikingen gegeven om de lokale blootstelling aan het hoofd
te verlagen.

• Dit zijn overwegingen waarom de WHO elektromagnetische velden als 2B “mogelijk
carcinogeen” heeft geclassificeerd.

• Maar vooral. De maatregelen van vandaag gaan over Laagfreguent Elektromagnetische velden.
De interactie met het menselijk lichaam is heel anders dan voor radiofrequent
elektromagnetische velden. Dit is niet te vergelijken! Dus ik zou ook geen suggestie doen dat we
het vergelijken, analogieën zoeken of koppelen. Het is echt een heel andere discussie!

ALARA is een breed geaccepteerd principe als het over blootstelling aan agentia gaat en om de
(noodzakelijke) blootstelling zo laag mogelijk te houden. En de voorgenomen radarinstallatie doet dat
volgens mij al. Een huis direct belichten heeft geen zin, want je detecteert daarachter niets en verliest de
radar energie. Dus maakt de radar een smalle bundel om (worst case) net over de huizen te stralen en
daarmee wordt de blootstelling van bewoners verminderd tot een niveau waarop de radarinstallatie nog
kan functioneren en zoals onze berekeningen laten zien ook aan ICNIRP voldaan wordt. Zelf. Ook dat is
ALARA, de systemen moeten kunnen blijven werken. De gedachte is dat als je over korte afstand met
een mobilofoon moet communiceren, dat je dan 1W gebruikt ipv 100W. Want met 1W werkt het ook en
heb je geen 100W nodig, dat is ALARA. In deze gedachtenlijn zou een toepassing van ALARA gevonden
kunnen worden om een dynamisch RE-power management te hebben, dus niet meer RF vermogen
uitzenden dan strikt noodzakelijk is. Maar ik weet onvoldoende van de radar af om te kunnen
beoordelen of dat al het geval is of dit überhaupt kan ( Ik heb alleen berekeningen
gedaan met “worst case” scenario’s.
Ik hoop jullie hiermee mijn gedachten over ALARA en ons rapport te hebben gedeeld.

M.vr.gr.

T +31 t Location
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Friday, October 4, 2019, 9:54 AM
tno.nI>

mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nI”
mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>

Subject: Re: ter info: elektromagnetische straling hoogspanningleidingen

Goedemorgen
Dank je voor deze (voor mij heldere ©) uiteenzetting.
Dat het ingrijpend is, dat verbaasd mij niets. Jouw uiteenzetting is helder en ik denk dat we hier
wel wat mee kunnen ikv onze rapportage.
Grt

Ps. Ik ben vandaag, itt eerdere plannen, op kantoor. Heb mijn afspraak bij KMARIBSB
afgezegdlopgeschort.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 4 okt. 2019 om 09:48 heeft ( tno.nl> het volgende geschreven:

reeds beoordeeld 1065

From:
Sent:
To:
Cc:”

tno.nl>

rijksoverheid.nl>;
tno.nl>;
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Monday, October 7, 2019, 8:36AM
To: mindef.nl” mindef.nl>; ‘ rivm.nl”

rivm.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ tno.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM

Goedemorgen iedereen,
Ik ben voorstander van optie 3. Optie 3 zou bijna naadloos kunnen overgaan bij het aanbieden van de
conceptrapportage van TNO aan Defensie. Toch een proces wat doorlopen moet worden en netjes
gecommuniceerd kan worden naar de TK.
Nog wat reacties nav de beschrijving van bij optie 4:

• Mbt het kennisplatform EM velden en gezondheid: TNO maakt daar ook deel van uit.
• “.... gemeente en andere belanghebbenden gevraagd of zij deskundigen hebben die zij graag aan

het deskundigen gesprek laten deel nemen ...“:

Deze vind ik erg tricky want er zijn ook veel zelfverklaard en internetdeskundigen actief die
allerlei spookverhalen herhalen of blijven zwaaien met onderzoeksresultaten die in de
wetenschappelijke wereld als onvoldoende zijn beoordeeld. Als dit steven je mijninziens snel af
op een welles-nietes discussie.
Dit was ook in de informatieavonden het geval met als hoogtepunt iemand die zijn huiswerk niet
goed gedaan had. Mij op TNO onderzoek (COFAM 2003) onderuit probeerde te halen maar
verrast werd dat hij sprak met de principal investigator van datzelfde onderzoek.
Ik sta niet te wachten om weer aangevallen te worden op mijn integriteit en wetenschappelijke
kwaliteit; er dan weer met gestrekt been in te moeten gaan om dat te corrigeren. Waarna FTM
weer kan opschrijven dat de bewoners niet gehoord worden en door de wetenschapper
arrogant behandeld worden ©.

M .vr.gr.

T+311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tnonl

nnovatkn
to IIf

mindef.
This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or if this message was sent to you nI
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 usa it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

@minde
f.nl>
Sent: zaterdag 5 oktober 2019 22:01
To: rivm.nl; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; tno.nl>; mindef.nl
Cc: tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl
Subject: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, October 7, 2019, 8:05 AM
To: mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; ‘ mindef.nI”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>

Subject: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar

Helder. We zullen ons aan die lijn houden.
Vriendelijke groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: zondag 6 oktober 2019 10:52
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Re: stilleggen verklaringen geen bezwaar

Er is nog geen besluit van de beide Kamers en er is nog geen onderzoek alternatieve locaties afgerond.
Bij dat onderzoek moet ook de factor tijd worden benoemd. Daardoor zal het aantal alternatieve locaties
beperkt zijn. Feit blijft dat iedere VGB op dit moment niet kan worden getoetst.
We zeggen geen nee als eindoordeel maar schorten de besluitvorming op tot na EK en TK besluit en tot
nadat we de consequenties van het alternatieven onderzoek in beeld hebben. Dan laten we zsm de
projecten doorgaan die zeker geen impact hebben op de beschikbare locaties...
Mooier ga ik het op dit moment niet maken

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 2 okt. 2019 om 09:15 riiksoverheid.nl> het volgende
geschreven:

Goedemorgen
De mededeling was dat we niet 6 weken, maar minstens een halfjaar zouden stoppen met het afgeven van
VGB’s omdat we niet zeker konden zijn over de toekomst. 6 weken — de termijn van het locatieonderzoek — is
best te overzien, maar een halfjaar is echt lang. Mijn inschatting is dat wanneer we zé lang projecten die verder
gereed zijn, zouden ‘gijzelen’ vanwege Herwijnen, we juist een extra probleem creëren. Vooral vanwege de
belangen van betrokken (overheids)partijen die daarmee in de problemen zouden komen. De windparken
Groen en Blauw zouden we dan ook niet verder kunnen helpen want die zijn afhankelijk van de voortgang van
Herwijnen (c.q. het daarheen verdwijnen van Nieuw Milligen).
Puur voor het project Herwijnen zelf zou het wel aardig zijn wanneer er stormen van protest zouden opsteken.
Dat zou de druk om snel door te gaan met Herwijnen alleen maar kunnen ondersteunen, aangezien geheel
stoppen met dit project geen optie is.
Maar mijn optiek is in dit geval niet het project Herwijnen zelf, maar het belangenbehartigingswerk voor
Defensie in de overige regio’s. Ik vermoed dat ik het dus inderdaad net anders benader dan jij: we moeten over
de hele linie een betrouwbare partner blijven en niet te snel afdwalen van ons pad.
We weten inderdaad niet waar we eindigen met het locatieonderzoek. Het is onwaarschijnlijk dat we niet één
of meerdere potentieel denkbare radarlocaties zullen, vinden. Het zou heel raar zijn wanneer de Broekgraaf 1
echt uniek zou zijn. Maar, we weten ook dat elke alternatieve locatie verworven moet worden, planologisch
moet worden aangepast en dat daar ook de lokale politiek zal moeten worden overtuigd van de ‘veiligheid’



doc 1069

From: DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Sent: Tuesday, October 8, 2019, 7:56 AM
To: ‘ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>;

tno.nl>; ‘ AL/HDB”
mindef.nl>; ‘ rivm.nP’ < rivmnl>;

BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>; ‘ BS/AL/DCO”
mindef.nl>

Cc:” tno.nl>; ‘ EMSD, CLSKIPLV C
LSKJDOJC4ISRISAIR C2” < mindef.nl>; ‘ AL/BSG”

mindef.nI>
Subject: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM

Collega’s,
Ik sluit me aan bij
In optie 4 ligt zowetde “poortwachtersfunctie” (wie is deskundige en wie niet) als de procesfunctie
(inrichten en begeleiden van het proces met de bewoners) bij de RIVM. Dat lijkt mij minder verstandig.
RIVM is inhoudelijk sterk, maar is niet gespecialiseerd in participatie. Mijn ervaring is dat een dergelijk
participatieproces lang duurt. Vaak worden er extra rondes ingelast omdat bewoners er nog geen
vertrouwen in hebben. En het leidt niet automatisch tot overeenstemming met of tevredenheid bij de
bewoners. Ik zie toch vaak dat bewoners de deskundigen die een onwelgevallig verhaal vertellen opzij
schuiven. Daarom toch maar optie 3.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. nI

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 17:21
Aan:’ tno.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; rivm.nl; DMO/PROJN/STGP
mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

BS/AL/DCO mindef.nl>
CC: tno.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nl>; AL/BSG

mindef.nl>

Onderwerp: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM

@all,
Mijn voorkeur zou bij optie 4 liggen, ware het niet dat we dan goede criteria moeten vastleggen over
wie we als “deskundig” kunnen beschouwen. Zoals hier onder terecht aangeeft zijn er altijd wel
“deskundigen” te vinden die de zorgen van de omwonenden zullen onderschrijven en de kans is
natuurlijk groot dat omwonenden juist dit soort “deskundigen” er bij willen betrekken. Daarom
verwacht ik dat het lastig wordt om met de omwonenden hier overeenstemming over te krijgen.
Daarnaast vraagt optie 4 veel organisatie en dus tijd, die we volgens mij niet hebben.
Mijn tweede voorkeur ligt bij optie 3.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Tuesday, October 8, 2019, 9:23 AM
To: ‘ mindef.nl mindef.nl>; mindef.nl

mindef.nl>; mindef.nl” mindef.nl>;
rivm.nl” < rivm.nl>; ‘ mindef.nlu

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>;
tno.nl>; ‘ mindef.nl < mindef.nl>; ‘ mindef.nl

mindef.nl>;” tnonl>;
tno.nl>

Subject: Bericht van stichting electrohypersenitiviteit

Goedemorgen iedereen,
Deze berichtgeving wilde ik jullie niet onthouden
https://mailchi.mp/9eb4bde09874/5g-debat-in-de-tweede-kamer-petftie-5g-invloed-van-straling-in-het-
dageliiks-leven-nog-op-vakantie-2891061?e=510b2607c5
M .vr.gr.

T ÷31(

Senior research scientist M Location
Electronic Defence E tno.nl

innoraton
_-—--Ji-—.-— ——--———- for hfe

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, October 8, 2019, 11:O5AM
To: “ mindef.nl’” mindef.nI>
Cc: “ mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>; “ mindef.nl”’ mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>

Subject: ondersteuning vanuit RVO
Attachments: planning RADAR herwijnen en generiek.

__________________________________________

Beste e.a.,
Gisteren hebben en ik een gesprek gehad met van Bureau Energieprojecten van RVD. Dit bureau
ondersteunt de projectleiders van EZK bij alle RCR/RIP procedures die EZK voor de grote energieprojecten voert.
Dit bureau kan ons ondersteunen op een aantal gebieden:

1) Zij kunnen onze planning (laatste bijgevoegd) vertalen/omzetten naar een format dat zij standaard gebruiken voor
RCR/RIP procedures. In dat format zijn alle noodzakelijke stappen en activiteiten met deadlines, termijnen etc
opgenomen. Wanneer je in die planning iets verandert dan veranderen automatisch de relevante andere momenten
daarin mee. Ik hoor vandaag of morgen wanneer zij onze laatste planning in dat format kunnen vertalen. Ik zal
aangeven dat er donderdag weer een overleg met stas def is waarbij het mooi zou zijn als jij deze planning kan
meenemen.

2) Zij hebben een secretarieel bureau onder contract die bijvoorbeeld ondersteunt bij de verwerking van zienswijzen maar
ook tijdens informatie bijeenkomsten bijvoorbeeld aanwezig is om de zienswijzen van aanwezigen direct op te nemen
en te verwerken via web formulieren. Wij kunnen gebruik maken van dat bureau. Hoe we dat administratief gaan
organiseren overleg ik met EZK waarbij mijn uitgangspunt is om zomin mogelijk rompslomp te hebben oftewel dat we
in dit project niet onderling gaan zitten verrekenen. Zowel Defensie als EZK hebben een belang en ik hoop dat EZK
daar in mee gaat en deze activiteiten wil faciliteren met gesloten portemonnee.

3) De huidige internetpagina moet worden geoptimaliseerd en zal nog enkele malen aangepast moeten worden met
bijvoorbeeld informatie over de informatiebijeenkomsten, informatie over de wijze waarop zienswijzen kunnen
worden ingediend, informatie over de te raadplegen rapporten, linkjes naar verslagen AD, VAD en wellicht relevante
stukken uit de mislukte gemeentelijke bestemmingsplan procedure, etc. Dit werk en het goed vormgeven richting
bewoners en belanghebbenden is een aparte tak van sport en zij hebben daar natuurlijk veel ervaring mee. Daarom
lijkt het mij heel goed als DCO in contact komt met de communicatiedeskundige van Bureau Energieprojecten. Zou jij
DCD/ willen informeren hierover? Als jij en hij dit ook een goed idee vinden dan zullen of ik een gesprek
organiseren om het een ander af te spreken.

4) V.w.b. de te houden informatie bijeenkomst zijn zij groot voorstander van het organiseren van een informatiemarkt
waarbij bewoners zelf informatie kunnen ophalen bij diverse tafels en plekken waar deskundigen op elk gebied hen te
woord kunnen staan. Dus absoluut geen enkel plenair deel organiseren. Dat geeft alleen maar kansen aan
oproerkraaiers om de sfeer te bepalen en slechte media te krijgen, en ik hadden deze voorkeur
tijdens ons overleg twee weken geleden ook al maar hadden nog wel een klein plenair deel willen inzetten. Maar ik
denk nu dat we daar van af moeten zien.

5) Zij laten dit soort bijeenkomsten altijd vooraf analyseren door de Rijksbeveiligingsorganisatie en is altijd beveiliging
aanwezig. Ik denk dat dit ook voor ons een hele goede is gelet op de fase en gevoeligheid. Ik weet niet of Defensie
gebruik kan maken van het RBO of dat zij dit via de KMAR moeten spelen. Ik denk dat dit moet uitzoeken.

6) Bovenstaande punten zijn vooral communicatiepunten en zouden verwerkt moeten worden in een communicatieplan.
Dit lijkt me een cruciale actie die spoedig ingezet moet worden. Zou jij dit richting DM0 en DCO willen organiseren?
Het bureau Energieprojecten kan daarbij als meelezer assisteren.

Tot zover.
Groet

Dit bericht kan infcrmate bsvatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadrsssvvic bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u ‘erzcch: dat aan de afzender te melden en het beticht te verwijderen De S:aat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade van elks aard ook die verband houdt met risicos verbonden aan het slektron:sch vei zenden van berichten

‘av contain inforna:on that s not intended for you 1f you are not the addressee or t this message was san: to you by
mstav.e you are reovestec to inform the sender and delete the message The State accepre no Iiablity for cemage o any kind resulting from
:e iska nhérent in :e electronc transmssign of messaces
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From: rivm.nl>
Sent: Tuesday, October 8, 2019, 12:54 PM
To: “ mindef.nl’ mindef.nl>; ‘ mindef.nl

mindef.nl>; tno.nl” < tno.nl>;
mindef.nV.., mindef.nl>; mindef.nl

mindef.nl>; ‘ mindef.nI” mindef.nl>
Cc: tno.nl” tno.nl>; mindef.nl” mindef.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM

Beste
Ik wilde eigenlijke even nog niet reageren, omdat ik binnen de Defensie interne uitvraag toehoorder ben.
Maar voor de correctie toch even wat aanvullende beelden.
Het RIVM heeft veel ervaring met participatie processen, ons onderdeel in het bijzonder heeft ruim ervaring met
participatie processen. Dat gaat van EMV (Telecom, Electriciteitsvoorzieningen), veehouderij (lokale discussies
rond geitenboerderijen en mestverwerkers), windenergie, eikenprocessierups, gezonde inrichting van steden tot
dossiers van het Staats toezicht op de Mijnen, Schiphol — Lelystad dossier, Tata etc.. Ook zijn wij regelmatig
betrokken bij Rijkscoordinatieregelingen en MER procedure’s en maatschappelijke bijeenkomsten daaromtrent.
De kennisplatform secretariaten bijvoorbeeld, die allen bij mijn afdeling zijn ondergebracht (al voeren we het wel
uit met de partners) laten juist zien dat dergelijke procesbewaking en inhoudelijke duidingsbetrokkenheid goed in
samenhang kunnen worden georganiseerd. Natuurlijk heeft een punt dat er dan goede leefregels voor dat
proces moeten worden afgesproken. Overigens heeft een van zijn mindere ervaringen in de begindagen van het
Kennisplatform geleid tot een constructief door het kennisplatform georganiseerd gesprek met maatschappelijke
organisaties over de inhoud, wat heeft geleid tot een kennisbericht dat door de belanghebbenden meegenomen is
richting hun artsen. Diezelfde belanghebbenden die eerst boos waren op Ook in andere dossiers blijkt dat
het vanuit de inhoud organiseren van het gesprek over de achterliggende belangen zinvol is.
Het papier toetsen en valideren zonder maatschappelijke inbedding leidt waarschijnlijk alleen tot lokale verharding
(ik begrijp dat van die verharding ook al sprake was bij een eerdere bijeenkomst). De Raad van State zal daar
uiteindelijk naar kijken bij de beoordeling of het zorgvuldig is uitgevoerd. Gelet op de aandacht uit de Tweede
Kamer mag worden verwacht dat ook deze blijft vragen om het maatschappelijk zorgvuldige gesprek. Dat gesprek
kan dan beter direct worden opgepakt.
De doorlooptijd is natuurlijk een aandachtspunt echter de Rijks-Coördinatie regelingen die ik heb meegemaakt
waren ook langdurig en landen regelmatig alsnog bij de Raad van State. We zouden kunnen verkennen in hoeverre
deze activiteiten goed in de beschikbare tijd kunnen worden geplaatst.
Met vriendelijke groet

++++++++++++++++++++++

hoofd afdeling Integrale Ruimtelijke Vraagstukken
Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

rivm.nl
Telefoon:
Mobiele Telefoon



Mijn tweede voorkeur ligt bij optie 3.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider DSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB utrecht
Postbus 90125 1 3509 88 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mi nUefol

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: tno.nl>
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 08:37
Aan: AL/HDB mindef.nI>; rivm.nl;

DMO/PRO]N/STGP mindef.nI>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs

min d ef. n 1>; BS/AL/DCO mi nd ef. nI>
CC: tno.nI>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nl>; AL/BSG

rnindef.nI>
Onderwerp: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM
Goedemorgen iedereen,
Ik ben voorstander van optie 3. Optie 3 zou bijna naadloos kunnen overgaan bij het aanbieden van de
conceptrapportage van TNO aan Defensie. Toch een proces wat doorlopen moet worden en netjes
gecommuniceerd kan worden naar de IK.
Nog wat reacties nav de beschrijving van bij optie 4:

• Mbt het kennisplatform EM velden en gezondheid: TNO maakt daar ook deel van uit.
• “.... gemeente en andere belanghebbenden gevraagd afz,] deskundigen hebben die zij graag aan

het deskundigen gesprek laten deel nemen ...“:

Deze vind ik erg tricky want er zijn ook veel zelfverklaard en internetdeskundigen actief die
allerlei spookverhalen herhalen of blijven zwaaien met onderzoeksresultaten die in de
wetenschappelijke wereld als onvoldoende zijn beoordeeld. Als dit steven je mijninziens snel af
op een welles-nietes discussie.
Dit was ook in de informatieavonden het geval met als hoogtepunt iemand die zijn huiswerk niet
goed gedaan had. Mij op TNO onderzoek (COFAM 2003) onderuit probeerde te halen maar
verrast werd dat hij sprak met de principal investigator van datzelfde onderzoek.
Ik sta niet te wachten om weer aangevallen te worden op mijn integriteit en wetenschappelijke
kwaliteit; er dan weer met gestrekt been in te moeten gaan om dat te corrigeren. Waarna ETM
weer kan opschrijven dat de bewoners niet gehoord worden en door de wetenschapper
arrogant behandeld worden ©.
Dat heb ik geen trek meer in.

M.vr.gr.

T+311
Senior research scientist M Location
Electronic Defence E tnonl
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From: t tno.nI>
Sent: Tuesday, October 8, 2019, 4:46 PM
To: mindef.nI’ < mindef.nI>
Cc: mindef.nI’ < mindef.nI>; )

@tno.nI>; mïndef.nI mindef.nI>;
rijksoverheid.nI” < rijksoverheid.nI>; mindef.nI

mindef.nI>;” rijksoverheid.nI’ < rijksoverheid.nI>;
mindef.nI mindef.nI>; mindef.nI”

mindef.nI>;

_______

mindef.nI’ mindef.nI>
Subject RE: Zoekgebied alternatievenonderzoek
Attachments: NM+W_NM143m_ png; Figi L_L0S_Ge0TIFF.jpg;
Figi R_LoS_NieuwMiHigen_GeoTIFF.jpg; F1g2_LoS_NieuwMilligen_GeoTIFF_24.jpg;
F1g2_LoS_NieuwMilligen_GeoTIFF_64.jpg; Fig2_LoS_NieuwMilligen_Ge0TIFF_94.jpg;
Fig2 LoS NieuwMilligen_GeoTI FF_1 43.jpg

Dag
Ja gaat denk ik wel lukken, ik ben druk bezig. Hier is alvast een reeks plaatjes. Als je opmerkingen hebt,
aarzel niet ze naar voren te brengen. Onderstaand staan ook nog wat opmerkingen ten aanzien van de tekst
(veel dingen zijn niet nieuw voor jou).
Vriendelijke groet,

Wat betreft de tekst:
Pl. ‘Zo zijn ze in staat om doelen te detecteren die proberen ongedetecteerd (ongezien) Nederland binnen
te vliegen.’ Als dit gaat over transponderloze doelen, dan is de bewering misleidend. Nederland heeft
namelijk zeven primaire ATC radars die er juist zijn om transponderloze doelen (of doelen met een
defecte transponder) waar te nemen. De EUROCONTROL eis is: enkelvoudige dekking met primaire
(klassieke) radar. Of gaat het over extreem kleine doelen? Of over doelen met een self-screening jammer?
Voor beide gevallen geldt dat ik de bewering eerlijk gezegd niet triviaal vind. Ik zou in jouw betoog het
3D aspect en het aanzienlijke afstandsbereik benadrukken.
P2. Ik zou ter overweging willen suggereren om referenties naar documenten die destijds geschreven zijn
door de behoeftesteller toe te voegen. Misschien is het raadzaam daar kort aandacht aan te besteden.
P3. Rijkte -> reikte, radarhoogte -> antennehoogte
P5. ‘waar geen radars staan’ (?) er staan (zoals je wellicht weet) primaire radarsystemen te Den
Helder, Schiphol, Woensdrecht en straks ook in Wemeldinge, behoorlijk aan de kust zou ik zeggen. Wel
zijn dit 2D radars (geen hoogtemeting). Suggestie ‘waar geen lange-afstands 3D radars staan’
P5: verminderd - > vermindert.
P5. Wat betreft het RARRO/BARRO betoog: Het feit dat windparken in de flevopolder een inham
veroorzaken aan de rand van het dekkingsgebied hoeft niet problematisch te zijn; De KLu heeft vaker
afstandsreducties gedoogd (bijvoorbeeld windpark Fryslan).
Succes!

From: rnindef.nl < mindef.nl>
Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:53 PM
To: mindef.nl; ( < tno.nl>; rjksoverheid.nl;

mindef.nl; rjksoverheid.nl; mindef.nl
Cc: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: Zoekgebied alterantievenonderzoek
Goedemiddag heren,



Zojuist met RVB t en de voortgang van en CLSK input in het altematievenonderzoek
doorgesproken doorgesproken. De argumentatie van CL$K is voor nu helder genoeg. RVB gaat het
rapport verder vonn geven, vooralsnog op basis van de onderzoekopzet zoals in het concept.

Lukt het om eind deze week de plaatjes aan te leveren?

Ik ben na 18 oktober vier weken op vakantie. We verwachten dat er nog flink zal worden gediscussieerd
over de bewoording van het rapport, voordat het wordt aangeboden aan de kamer. Zouden jullie ajb mee
willen blijven lezen zodat de operationele argumentatie zuiver blijft?
Groet,

Van:
Verzonden: zondag 15 september 2019 13:53
Aan: AL/HDB mindef.nl>;

rilksoverheid.nl) t rijksoverheid.nl) < rijksoverheid.nl>;
riiksoverheid.nl>; Ing.,

DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
CC: tno.nl) t tno.nl) < tno.nl>;

AOCS NM/7 1OSQN mindef.nl>: AOCS
NMf71OSQN/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGL$IE D < mindef.nt>;
CLSKJAOCS NM/71OSQN/OPS SUP&TRIOPS LGL/LGL SIE A < mindef.nl>
Onderwerp: Zoekgebied alterantievenonderzoek
Goedenmiddag et al,
We hebben afgelopen donderdag een goede sessie gehad over het vaststellen van het zoekgebied
binnen het altematievenonderzoek, met name mbt de methodiek.
We zijn het er over eens dat de zuidelijke radar een optimale dekking moet hebben van het
Nederlandse territorium. De Noordelijke radar heeft een optimale dekking voor het aan
Nederland toebedeelde NAVO-gebied boven de Noordzee, om zo het gat tussen de VK en
Denemarken te kunnen beveiligen. De radars tezamen moeten het gehele gebied optimaal
afdekken. Een aanvullende eis is dat de Randstad goed moet zijn afegedekt. Dit bij elkaar bepaalt
dat het zoekgebied zuidwest van het midden van Nederland ligt.
We zijn er achter gekomen dat de dekking van de zuidelijke radar optimaal is, als deze op de
Amerongse berg staat. Vanaf die positie dekken we ongeveer 37.000km2 af op 1000 voet hoogte.
Dat komt hoofdzakelijk door de hoogte van de Amerongse berg: 62 meter.
De dekking vanaf Herwijnen is 27.000km op 1000 voet. Er van uitgaande dat een alterantieve
locatie minstens de dekkinggraad van Herwijnen moet evenaren, gaat TNO berekenen vanaf
welke locaties de dekking op 1000 voet tussen de 27.000 en 37.000km2 is. We gaan er vanuit dat
we de radar niet (of niet tijdig) op de Amerongse berg kunnen plaatsen, maar daarvoor vraag ik
bevestiging bij het RVB
In een tweede berekening gaat TNO vasstellen waar de zuidelijke radar kan staan om samen met
de radar op Wier een zo groot mogelijk deel van het Nederlandse territorium af te dekken op
1000 voet.
De overlap van de twee gebieden bepaald uiteindelijk het zoekgebied voor de alternatieve positie
van de zuidelijke radar.
We hebben 1000 voet hoogte genomen omdat dit net onder de laagste hoogte van fighter
operaties ligt (die is 1200 voet). Tevens is dat een hoogte die wordt genoemd in de RARRO (art
2.6 lid 2.a). We gaan er vanuit dat als we de berekingen op 500 voet maken er geen andere



locaties uit zouden komen. De coverage op 5000 voet is minder kritiek mbt de locatie, omdat de
radar daar redeljkwijs vanaf elke locatie ongehinderd zicht heeft.
TNO heeft tijd nodig om de berekeningen te maken (tot woensdag of donderdag). Voorts moeten
we een accurate (digitale) kaart hebben van het Nederlandse territorium en een solide
terreinhoogtemodel. De digitale kaart zullen we aan moeten vragen bij DGEO. Het hoogtemodel
van ESRI kan waarschijnlijk door TNO worden gebruikt (het hoogtemodel van de Spaceshuttle in
de TNO software bleek niet goed genoeg).
TNO gaat ook een SMART-L radardekkingsbereking maken voor de paal van 60meter op het
AOCS NM met daarin verwerkt de gevolgen (radarverstoring) van de (geplande)
windmolenparken groen en blauw in de flevo.

kun jij beargumenteren waarom de radar op het AOCS NM niet op een paal van 60 meter
zou kunnen staan? Ik denk dan met name aan vergunningstechnische argumenten; operationeel is
het niet optimaal maar als het (hypothetisch) moet voor de dekking dan zijn we gedwongen het te
accepteren.

zou jij Thales willen vragen of er technische beperkingen zijn bij het plaatsen van de
radar op zo’n hoge paal (bouwen, plaatsen, gebruiken, onderhouden)?
Vraag aan allen: Wie heeft er contact binnen DGEO?
Ik ga dinsdag en woensdag werken aan de tekst van dit deel het onderzoek.
Fijne zondag,

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. 1f 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. 1f 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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From: ‘ nI>
Sent: Wed nesday, October 9, 2019, 9:43 AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ tno.nI”

tno.nl>; ‘ tno.nl” tno.nl>; ‘ tno.nl”
tno.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>;
rijksoverheid. nl < rijksoverheid .nl>; mindef. nl’

mindef.nI>; ‘ mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”
mindef.nl>

(Dc: ‘ t nl’;
nI>

Subject: RE: EK behandeling Herwijnen
Attachments: tijdbalken radar+windprojecten.docx

Dag en anderen,
Mi. is de enige vertraging die uit dit standpunt komt, het parlementair proces na oplevering van de twee studies.
Door strakke planning van Defensie op de oplevering en verzending van de rapporten en de kamerbrief is dit overzienbaar.
Het is wel aan te bevelen dat Defensie dan wel vooraf met de griffie afstemt dat deze keer wel ordelijk door stemming een
standpunt tav. het rcr besluit wordt uitgesproken.
De studies moeten sowieso worden doorlopen voordat het voorontwerp inpassingsplan kan worden opgesteld/verzonden.
Dit voorontwerp ligt in principe klaar op basis van het eerdere ontwerp bestemmingsplan.
Kort na oplevering van de studies, cq. akkoord van de Kamer kan de rcr procedure de eerste formele stap in.
Ik voeg de tijdlijn bij van de mogelijke overlap van de planningen voor het bouwen van de radar en van de windparken.
Windplan Groen gaat eind oktober de SDE subsidieaanvraag indienen.
De uitvoerbaarheid van het windplan is een van de criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld.
Naar verwachting wordt eind november de beoordeling van de SDE subsidie aanvraag afgerond.
Uiterlijk dan is duidelijkheid over een akkoord van Defensie op de planning voor Groen zeer sterk gewenst.
Voor het akkoord van Defensie is duidelijkheid over de rcr procedure voor de radar nodig.
Mochten er nog nadere vragen zijn, dan zijn wij uiteraard beschikbaar om mee te denken.
Met vriendelijke groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 20:42
Aan: ni>; t nI>;

tno.nl; tno.nl; tno.nl; mindef.nl;
mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: EK behandeling Herwijnen
All,
Het gaat nog niet voorspoedig met de parlementaire afdoening van de RCR in de Eerste Kamer.
Ik heb twee terugkoppelingen gehad

1. EK wil dat we eerst de twee rapporten (alternatieven onderzoek en cumulatieve effecten)
opleveren en daarna pas beginnen aan de RCR (dat betekent dat we de rapporten met een
nieuwe brief aan de Kamers moeten aanleveren en we opnieuw een proces met vragen
antwoorden en mogelijk ook AO en VAO moeten doorlopen

2. EK wil weten waarom we de onderzoeken als onderdeel van de RCR zien en gaan ons daar in een
brief om vragen die wij beantwoorden waarna het besluit wordt genomen

De terugkoppelingen stonden los van elkaar. Ik weet niet welke de waarheid het dichtst benadert maar
wacht op de afdoeningsbrief.
Optie 1 zou tot de grootste Vertraging leiden.
Ik weet dat EZK met heeft gesproken over d tijdslijn voor de windenergieparken. Kan ik ASAP die
tijdslijn krijgen, we kijken of het doorgeven daarvan nog impact heeft op de besluitvorming
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From: ‘ tno.nI>
Sent: Wednesday, October 9, 2019, 11:54AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nI’ < mindef.nI>;

tno.nI>; tno.nl>;
tno.nt>

Subject: Re: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM

Ha
0k. Dank voor de toelichting. Duidelijk. Extra vragen kunnen dan inderdaad in een addendum of
aparte rapportage worden beantwoord.
Uiteraard probeer ik zoveel als mogelijk te anticiperen maar ja, verrassingen zijn niet ongewoon
in dit werkveld.
Mvrgr

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 okt. 2019 om 11:41 mindef.nl” mindefnl> het
volgende geschreven:

het vervelende is dat we niet de indruk kunnen laten ontstaan dat we teveel druk
opbouwen bij de gelegenheid geven aan burgers.
Dus ruimte aan de achterkant. Wil niet zeggen dat we het onderzoek niet laten doorgaan.
Ik schat in dat vragen uit het publiek met het rapport als referentie kunnen worden
beantwoord. Als er toch een aanvullende totaal verrassende publieksvraag bijzit die extra
onderzoek vergt dan zullen we daarvoor extra tijd moeten inruimen.

From: tno.nl>
Sent: woensdag 9 oktober 2019 11:31
To: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Cc: tno.nl>;

tno.nl>; t tno.nl>;
AL/HDB mindef.nl>

Subject: Re: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM
Ha
Uhhh? Deze deadline verrast mij en dat vind ik niet niet prettig. Had ik dit kunnen
(moeten) weten? In mijn perceptie was begin oktober de originele deadline. Er waren geen
vragen binnen gekomen. Er is een herinnering gestuurd en men zou nog wat gelegenheid
gegeven worden om vragen in te dienen. Maat een hele maand dat is mij niet bekend en
deze belofte verstoord mijn planning die al klemvast zit oa door een andere hoogurgente
klus van SOCOM/DOPS.
Mvrgr

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 okt. 2019 om 11:14 mindef.nl’ mindef.nl> het
volgende geschreven:



En de factor dat we bewoners ook de tijd moeten gunnen om hun vragen in
te dienen (tot eind deze maand, 31 oktober).
Mvg,

From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Sent: woensdag 9 oktober 2019 10:52
To:’ rivm.nl>;

DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;
tno.nl; AL/HDB

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

Cc: tno.nl; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nI>;

AL/BSG < mindef.nl>
Subject: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM
@all,
Absoluut goed om onderstaande te weten, maar de tijdfactor wordt in deze
niet bepaald door de RCR procedure, maar door de belofte van de
Staatssecretaris om het rapport van TNO binnen zes tot acht weken aan de
TK (en ik denk EK) op te leveren. Dat betekent dat we eind deze maand op
zijn minst een vergevorderd concept gereed moeten hebben en bij een keuze
voor optie 4 dus ook de hele participatieproces helder moeten hebben.
Nogmaals, ik ben absoluut een voorstander van deze route, maar volgens mij
is dit in de gegeven tijd niet uitvoerbaar.
Hoe dan ook, moeten we nu wel op korte termijn een keuze makenl
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

1 Herculeslaan 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPc SSA

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31 reeds beoordeeld
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From: “ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, October9, 2019, 12:13 AM
To: ‘ ‘rnindef.nl” mindef.nI>
Cc: ‘ nl’ < ni>; ‘ nl

fl1>; ‘ tno.nl’ < tno.nI>; mindef.nI
mindef.nI>;” mindef.nl” mindef.nl>

Sübject: RE: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied

Allen,
Ik denk dat er nu een paar dingen door elkaar lopen. Zeeland ligt voor het grootste deel buiten de 75 km van Herwijnen. De
meeste projecten daar zullen er dus geen last van hebben. Alleen een enkel project bij Reimerswaal en misschien Kreekrak, of
de helft van Tholen, kan er last van ondervinden.
In Zeeland liggen echter wel twee andere projecten lastig, namelijk projecten op de Oosterscheldekering en op Noord-Beveland.
Die projecten zijn met de komst van radarstation Wemeldinge definitief mogelijk geworden en nu de vergunning voor
Wemeldinge onherroepelijk is (die well), zou de VGB zonder meer afgegeven kunnen worden. Daar hoopt men in Zeeland ook
heel erg op. De provinciale windcoördinator heeft zich voor deze projecten erg sterk gemaakt (en die waren ook een directe
aanleiding om met het project Wemeldinge te starten). Helaas blijkt de bouwplanning voor de windparken ertoe te leiden dat
deze enkele maanden eerder gereed zijn dan dat de nieuwe radar van Wemeldinge operationeel is. CLSK heeft — mede vanwege
de situatie rond Herwijnen — grote twijfels of men de VGB nu toch al moet laten afgeven. Er zal dan zeer waarschijnlijk enige tijd
een meet verstoord radarzicht zijn boven westelijk Zeeland.
Voor zover dat mogelijk is, zou ik ook hier echter wel een pragmatische benadering voorstaan. Misschien zou er op basis van de
zekerheid dat Wemeldinge korte tijd later operationeel is, toch kunnen worden ingestemd met een VGB zodat die projecten nu
ook d66r kunnen. We zouden er ook onze relaties mee versterken. Ik merk wel op dat ik niet kan inschatten in hoeverre dit
operationeel acceptabel is, dat kan alleen CLSK beoordelen.
Voor andere projecten die nu worden beïnvloed door de situatie rond Herwijnen, zou ik pragmatisch willen zijn. Ik verwacht
bijvoorbeeld voor het windpark A16 in West-Brabant een verzoek om een VGB en als die niet kan, dan sluit ik een bestuurlijke
reactie vanuit de provincie niet uit. Maar bij pragmatisch werken, ontstaat het gevaar van willekeur wel. Het lijkt me dat die
periode overzichtelijk is. Laten we van geval tot geval bezien wat het beste is.
Mvg,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 20:07
Aan: rijksoverheid.nl>; mindef.nI; tno.nl
CC: nl; nl
Onderwerp: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied
All
Er is kennelijk nog wat onduidelijkheid over het afgeven van VGB’s voor windenergieprojecten nabij het
zoekgebied voor alternatieve locaties voor de radar van Herwijnen.
Ik hoorde van EZK dat tot diep in Zeeland geen toestemming wordt verleend. Is het mogelijk om hier
pragmatisch mee om te gaan?
Ik stel voor dat CLSK het definitieve zoekgebied vaststelt en deelt (voor zover dat nog niet is gebeurd) en
dat we initiatieven toetsen aan logische hoekpunten of logische punten op een nabije grenslijn van het
zoekgebied. Is dat werkbaar en voor actiegeadresseerden akkoord of is aanvullende uitleg nodig?

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
nndef.n

vww.d efensis. ni
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent Thursday October 10 2019 4 08 PM
To: WestBetuwe.nl>
Cc: “ mindef.nI” mindef.nI>; “ mindef.nl”

mindef. ni>
Subject: RE: Radar Cumulatieonderzoek
Affachments: VoorstelMeetlocaties.pptx

Beste
Volgende week dinsdag 15 oktober staat de meetdag gepland. Wij stellen voor om in de nabijheid van de bebouwde kom te
meten, zie het aangehangen powerpoint-plaatje. Aan de Noordkant (meetlocatie 1) ben je vlakbij een zendmast met daarin
diverse communicatiediensten. Aan de Zuidkant (meetlocatie 2) heb je kans dat emissies van scheepsradars ontvangen worden,
terwijl aan de overkant van de Waal eveneens een zendmast is. Als je hier nog opmerkingen over hebt dan hoor ik deze graag
spoedig.
En verder nog graag je aandacht voor onderstaand verzoek mbt eventuele aanvullende vragen tbv onderzoek cumulatieve
effecten.
Met vriendelijke groet,

dinsdag 2 oktober 2019 10:17
Aan: ‘ WestBetuwe.nl>
CC:’ mindef.nl’ < mindef.nI>
Onderwerp: EW: Radar Cumulatieonderzoek
Beste

heeft je met onderstaande mail de aanvullende vragen op het gebied van cumulatieve effecten geschetst die wij
door TNO laten onderzoeken en beantwoorden. Daar zijn ze op dit moment druk mee bezig. Onderdeel van dit onderzoek is ook
een veldmeting op twee locaties nabij Herwijnen. Een locatie ten noorden van de bebouwde kom en een locatie ten zuiden van
de bebouwde kom. Deze metingen zijn bedoeld om meer inzicht in te geven in de achtergrondwaarden. Ik krijg nog de exacte
locaties door gegeven van het bureau TUV Rheinland dat de metingen gaat verrichten. Die zal ik je dan doorsturen. En mocht je
daar nog opmerkingen over hebben dan hoor ik het graag.
Mijn vraag voor nu aan jou is of de gemeente West Betuwe nog aanvullende vragen heeft op het gebied van de cumulatieve
effecten zodat wij die in het TNO-onderzoek kunnen laten meenemen?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,

From: AL/HDB

Sent: dinsdag 10 september 2019 09:42
To:’ WestbetuWe.nl’ < westbetuWe.nl>
Cc: AL/HDB mindef.n)>;
BS/AL/RDB/Belmdwrs < mindef.nI>
Subject: Radar Cum ulatieonderzoek
Beste

Tijdens de informatiebijeenkomsten (onder meer in augustus 2018) zijn vragen gesteld over
cumulatieve effecten. TNO heeft tijdens de informatiebijeenkomst in augustus 201$ vragen uit
het publiek over cumulatieve effecten beantwoord. Daarbij is de verwachting uitgesproken dat
er geen overschrijding van de stralingsnorm gaat plaatsvinden. Defensie heeft gevraagd hier
onderzoek naar te doen. TNO heeft in de vakantieperiode een memorandum gestuurd waarin
het cumulatieve effect wordt besproken. Ook met in ogenschouw nemen van het cumulatieve
effect blijft de SMART-L radar beneden de ICNIRP-norm. Het memorandum bij ons nog tot een
aantal aanvullende vragen. Hieronder staan de vragen die wij op basis van V2 van het
memorandum stellen. Zoals afgesproken geven we ook de gelegenheid aan de gemeente West



Heeft het cumulatieve effect invloed op de veilige afstanden zoals weergegeven in het THALES
rapport SMART-L EWC GB RADHAZ 511E REGULATION WIER AND HERWIJNEN TOWER 0026-
H0203-9505301286_EAR_715_NLD 00
Zo nee, leg in het rapport uit waarom cumulatieve effecten geen invloed hebben op de veilige
afstanden
Zo ja, geef aan wat de effecten zijn op de veilige afstanden. Indien deze berekeningen door
THALES moeten worden uitgevoerd, informeer Defensie hier zo spoedig mogelijk over.
In het TNO-memorandum wordt uitgegaan van de ICNIRP normen.

• Licht in het rapport toe wat de wettelijke basis van de ICNIRP-normen in Nederland is.
Betrek hierin de aanwijzing van de Europese Unie (document 1999/519/EG) en ook
nationale (rechtelijke) uitspraken hierover,

• Neem integraal in het rapport op welke Europese landen ICNIRP-normen hanteren, welke
landen minder streng zijn en welke landen strenger zijn (in tabel vorm en in kaartvorm).
Geef daarbij aan (eveneens in tabelvorm en in kaartvorm) in welke landen de SMART-L
radar niet zou kunnen worden geplaatst omdat de straling van de radar tezamen met de
cumulatieve effecten de strengere grenswaarde van het betreffende land overtreffen.

RIVM en WHO hebben onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling dan wel richtlijnen
gegeven over de bescherming van individuen tegen mogelijke negatieve gezondheidseffecten,
Betrek de bevindingen van RIVM en WHO bij het opstellen van de rapportage over de SMART-L.
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een progressieve zenuw/spierziekte die leidt tot
spierzwakte en verlamming. Adresseer in het rapport de door bewoners eerder aangedragen
vermeende relatie tussen elektromagnetische velden van de voorgenomen radarinstallatie en
de invloed op de ontwikkeling van de ziekte ALS.
Benader hiervoor experts van het ALS Centrum Nederland om samen met dit expertise centrum
de stand van de wetenschap op dit gebied vast te stellen en het mogelijke negatieve effect van
de voorgenomen radar op de gezondheid in te schatten.

Directeur Integraal Beleid

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 2511 CE Den Haag 1 kamer A-19
Postbus 2070; 1 2500 ES Den Haag 1 The Netherlands

mindetni
www.defensie.nI

Dit beticht 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.
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From: ‘ — < tno.nl>
Sent: Ihursday, October 10, 2019, 3:27 PM
To: ‘,. mindef.nl’ mindef.nI>
Cc:

‘“ ) < tno.nI>; mindef.nI”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl’ < miï,def.nl>

Subject: Re: SPOED: reactie op appendix B memorandum TNO

Beste
Blootstelling aan radiofrequentie velden, in de gecombineerde blootstelling is dat meer dan alleen
radarstraling.
Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 10 okt 2019 om 15 04 heeft’ mmdci nl”_ rnmdet ni> het
volgende geschreven:

Thanks, wat is de definitie van blootstelling? Is dat radarstraling?

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 10 okt. 2019 om 14:48 heeft )
tno.nI> het volgende geschreven:

Allen,
Zie in rood hieronder mijn suggesties. Door het verschuiven en omzetten van
de zinnen is niet alles wat veranderd is rood gemaakt. De tekst loopt nu wel
als het goed is. Rood geeft wel aan waar die verandering is toegpast. Ik hoop
dat dit helpt (en nog steeds klopt).
Met vriendelijke groet,

T
Woordvoerder cocatie
Marketing & Communications E

<imageOD1gf.attachctrI>

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. TNO aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

From: tno.nl>
Sent: donderdag 10 oktober 2019 14:18
To: mindef.nl
Cc: mindef.nl; mindef.nl;

t ) < tno.nl>



by mistake, you are requested to inform the sender and delete the massage. 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.

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: donderdag 10 oktober 2019 13:23
To: tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: Re: SPOED: reactie op appendix B memorandum TNO

dank voor de technische uitleg, je bent daarmee nog iets verder in de
technische details gegaan en het is goed te weten dat er nog een verdere
wetenschappelijke wereld achter de getallen zit.
De vraag van Voordewind is echter een andere
Kun je in niet technische termen uitleggen wat de getallen nu precies
betekenen. Waarnaar verwijzen de percentages?
Wellicht het antwoord even aftsemmen met communicatie bij jullie, ik
gebruikte mijn communicatieadviseur altijd om mijn mnilitair operationele
teksten naar normaal Nederlands te vertalen als die naar buiten moesten

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 10 okt. 2019 om 09:29
tno.nI> het volgende geschreven:

Goedemorgen iedereen,
Wachtend op de trein op het perron dacht ik een storende
typefout gemaakt te hebben omdat ik wist dat de aangegeven
waarden bij de starende antenne horen, en niet bij de roterende
radar zoals het tekstfragment doet vermoeden.
Zie de context van het citaat
<imageoo4.jpg.attachctrl>
Deze waarden horen bij een niet-roterende radarantenne en in
de, voor de blootstelling, meest hoge waarde wat in voetnoot 5
staat vermeld.
De waarden in procenten horen bij de blootstellingslimiet die
gegeven is in de ICNIRP voor gecombineerde blootstelling aan
verschillende bronnen. Zoals in het memo is aangegeven, schrijft
ICNIRP een methodiek voor hoe dat bepaald moet worden en
die methodiek hebben we gevolgd.
Als deze waarde 100% is, wordt het niveau dat ICNIRP als limiet
voor gecombineerde blootstelling oplegt gehaald. Alle waarden
onder 100% zijn goed, 70% is niet beter dan 7% of 1%. Want op
de limiet zit immers een veiligheidsfactor 50 vanaf de
drempelwaarde waarop biologische effecten gevonden zijn. Is
die waarde net boven de 100% dan is er niet iets urgents mis,
mensen worden niet massaal ziek of zoiets, dat dankzij de



de ICNIRF-richtljn.

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. 1f 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. 1f 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. 1f 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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