
Doc 880 

BS/AL/DCO 

Van: < WestBetuwe.nl > 
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 12:12 
Aan: BS/AL/HOB; AL/HDB/PROJ DGB; 

CC: 

Onderwerp: 

rijksoverheid.nl 

@ggdgelderlandzuid.nl 
RE: RCR-procedure SMART-L 

rivm.nl; ggdgelderlandzuid.nl; 

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 

WestBeruwe.nl 

Aanwezig op: maandag, clinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag 

<iEt.1LCNTt w s Kuipershof 2 I 4 l 9 J KH Geldermalsen 

BETUWE Postbus 112 I 4190 CC Gcldermalsen 

0345 - 72 88 00 I gcmeentc@westbcluwc,nl I www wcstbctywc nl 

Van: mindef.nl [mailto: mindef.nlJ 
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 11:02 
Aan: mindef.nl; 
CC: rivm.nl; 
Onderwerp: RE: RCR-procedure SMART-L 

Beste allen, 

rijksoverheid.nl 
ggdgelderlandzuid.nl; @ggdgelderlandzuid.ni 

Bij deze een samenvattend verslag van afgelopen donderdag 20 augustus. Hoer graag jullie op- en aanmerkingen op dit 
verslag. Bij voorkeur stel ik deze graag vandaag of morgen vast. 

Alvast dank. 

Greet, 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

BS/AL/DCO 

< 

maandag 24 augustus 2020 17:40 
BS/AL/HDB 

@WestBetuwe.nl; 
ggdgelderlandzuid.nl; 

AL/HOB/PROJ DGB; 
RE: RCR-procedure SMART-L 

rivm.nl> 

ggdgelderlandzuid.nl; 
WestBetuwe.nl; 

rijksoverheid.nl 

Doc 881 

Bijlagen: Concept verslag bijeenkomst gemeente West Betuwe GGD RIVM RVS 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; ggdgelde rlandzuid.nl; ggdgelderlandzuid. nl 
Subject: RE: RCR-procedure SMART-L 

Beste allen, 

Bij deze een samenvattend verslag van afgelopen donderdag 20 august us. Hoer graag jullie op- en aanmerkingen op dit 
verslag. Bij voorkeur stel ik deze graag vandaag of morgen vast. 

Alvast dank. 

Greet, 

-----Original 
From: BS/ Al/H DB 
Sent: maandag 27 juli 2020 23:11 
To: BS/AL/HOB;' AL/HDB/PROJ DGB; I 

Cc: 
Subject: RCR-procedure SMART-L 
When: donderdag 20 augustus 2020 14:00-15:00 (UTC+Ol:OO} 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 oak graag mijn collega 
(omgevingsmanager Defensie) en uit. U gaf aan oak graag nag 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. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te me Iden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 

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

01 be• c an 1nforrnat•e be,,.atten niet voor u s bestemd !rid1en u I' \?t de geadresseerde bent of d t berrcht abus1eveliJ aan 15 
ver:onden wordt u ve zocht dat arzender ;e rre den en het oencht te ven IJCi:rer He; RIVM aanvaardt geen aansprakeliJkhe1d voor 
scnaoe van welke ac;rd ook cf bona huuGl net ns co verbonden elel<tron1o;ch "an oe. 1chten. 
www rvm nl De ::org voo' morgen begmc va"ldaag 

This message may conta1"• 1nfc.rrnation mat is not intended tor ou If you are nor tne 11ddres~ee or 1f ··is 1'1essage was senr to you Dy 
mist a .e )'OU arE requested to inform tht= sende• a"IC dt'.Olctc he me55a9e RIV!-1 accepts no 1ab hty for aamage of any ~.ind resulting from the 
risk_ nner<:>nt n el~crron c ttansm1ss1on of riessages 
www 1vm t/e_Q Comn11ttea 10 t1ealth and st;;inab1l•t}' 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

BS/Al/DCO 

< 

dinsdag 25 augustus 2020 17:08 
BS/AL/HOB 

tno.nl> 

RE: Sportieve planning uitgifte TNO 2020 R1 1278 

Dank je wel. Wordt zeer gewaardeerd. 

Doc 882 

Ter info. Zojuist ook een toezegging gekregen dat 
Dus we hebben alle voorbereidende acties gedaan. 

donderdag voor de managementreview beschikbaar is. 

Fijne avond! 

Grt 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T 
M 
E 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 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/HOB< mindef.nl> 
Subject: RE: Sportieve planning uitgifte TNO 2020 R11278 

Ha 

Dank jewel. 

lk ben net nog even het proces door aan het nemen en realiseerde mij dat ik 
formeel is hij budgethouder. 

vergeten ben. Stom natuurlijk. Strikt 



Mag ik aan jou vragen om met hem te coordineren dat jij namens Defensie donderdag (na jouw goedkeuring) de 
administratieve afdoening mag doen? Dan hoef ik er niet rneer aan te denken ... 

BVD! 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 
E 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 

< mindef.nl> 
Sent: dinsdag 25 augustus 2020 13:05 
To: < tno.nl>; < 

< @tno.nl> 
Cc: < tno.nl>; < tno.nl> 
Subject: RE: Sportieve planning uitgifte TNO 2:020 R11278 

Dag 

From: 

@tno.nl>; 

lk ben donderdagochtend beschlkbaar om de review uit te voeren. lk 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.nl>; < 

Subject: Sportieve planning uitgifte TNO 2020 R11278 

Beste en 

mindef.nl 

(tekstverwerking) en ondergetekende zljn rnomenteel 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 vrijdag 28 augustus. 

Daartoe doe ik voor aanstaande donderdag een vriendelijk maar dringend beroep op jullie hulp. 

De planning deze week is als volgt: 
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• 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 ORIE beoordelingen/reviews parallel uitvoeren, namelijk 
• Review {of of een andere RM) namens het management; 
• Defensie ( voor de beoordeling of de onderzoeksvragen beantwoord zijn, of ik de rubricering 

goed heb en of het kan warden uitgebracht 
• {of collega), voornamelljk 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 
het finaliseren. 

zal vrijdag (op haar vrije dag) beschikbaar zijn voor 

Alleen zo zie ik een mogelijkheid om vrijdagmlddag de POF-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 groat. 

M.vr.gr. 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

M 

E 

....................................................... 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

Dit bericht kan 
._ informatie bevatten die 

niet voor u is bestemd. 
lndien u niet de 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 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 toegezonden, 
electronic 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 
we Ike aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

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

3 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hi 

BS/AL/DCO 

< 

woensdag 26 augustus 2020 12:50 
BS/AL/HOB 

RE: Review 

Doc 885 

tno.nl> 

Kleine correctie. lk 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 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 

E 

Location 

From: 

.. mill .............................................. ~ - mindef.nl 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

Sent: woensdag 26 
augustus 2020 12:46 
To: 

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. lk wacht met smart op de versie die ik kan reviewen voorvaststelling :) Zodra die 
binnenkomt ga ik er direct mee aan de slag. 

Greet, 

Van:" < 

Datum: woensdag 26 augustus 2020 om 12:07:01 
Aan:" BS/AL/HDB" < mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Review 

Ha 

Zeals beloofd mijn dagelijkse status update. 

Zojuist heb ik 
hieronder. 

het rapport "aanvulling'' voor de interne inhoudelijke review aangeboden. Zie het bericht 



Grt 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T 
M 
E 

.. ~ ....................... r~-. .................. .. 

location 

This message may contain information that ls not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. 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: 

tno.nl> 
< 

Subject: Review 
Importance: High 

Ha 

lk 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\projects\060\2\21384\Kluis\Werkdocumenten\ICNIRP-gdl-2020\Aanvulling\Reviews\ 

lk laat het aan jouw voorkeur over of je tekstsuggesties in dit document doet, of dat je een (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 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 
E 

.. -. .... -=im=111m.1m:11m:m.:..-ml:i .. •c=================--===:=;, 

location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Beste 

BS/Al/DCO 

BS/AL/HDB 
donderdag 27 augustus 2020 12:21 

RE: Definitieve versie antwoorden op vragen Defensie 

Doc 888 

Super, heel erg bedankt. Oat geeft mlj tljd om te lezen en te verwerken morgen voor de Kamerbrief. 
Dank voor de nazorg op verzendlng . 

Groet, 

From: 
Sent: donderdag 27 augustus 2020 12:17 
To: BS/ AL/H DB ; 
Subject: RE: Definitieve versie antwoorden op vragen Defensie 

Beste 
De brief ligt blj het secretariaat met het verzoek deze vandaag te versturen . 
Ik houd even in de gaten dat j ij de brief oak per mail krijgt. 
Vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

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

Gelderland-Zu id 

GGD Gelderland-Zuld 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 
T 088 144 71 44 
www.ggdgelderlandzuid.nl 

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

Van: mindef.nl < min def .nl> 
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 07:46 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl>; < ggdgelderlandzuid.nl> 
Onderwerp: Definitieve versie antwoorden op vragen Defensie 

Goedemorgen en 

Seiden hebben ju!lie aangegeven dat deze week wij de definitieve antwoorden op onze brief zullen ontvangen. Voor 
mijn eigen tijdl ijn voor de Kamerbrief van aanstaande maandag, waarin ju!lie brief za! warden meegenomen, zou ik 
graag zoals je mogel ijk begrijpt deze zo snel mogelijk hebben ivm parafering in ons eigen huis. 



Kunnen ju I lie mij aangeven we1ke dag jullie verwachten de brief te kunnen toesturen? 

lk hoer het graag. 

Greet, 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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doc 889 

~-B•S/•A_v.o_c_o ____________________________________ ___ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

•••••• <t•••••tno.nl> 
donderdag 27 augustus 2020 13:35 

BS/AL/HOB 

--- DMO/PROJN/DIP PROJN;······ 
RE: Planning review vandaag 
TNO 2020 R11278_20200825_APMZ-Review20200827 met opm AE-ReAPMZ.pdf 

Dank jewel voor de snelle reactie, en compfimenten. 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 -
Senior research scientist 
Electronic Defence 

T---- Location M ___ _ 

E tno.nl 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To: 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the ••I 
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 

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. 

lk heb met- besproken hoe we omgaan met de goedkeuring. Daar belt- jou zsm over. 

Groet, -
From: 1!12Jl!> 
Sent: donderdag 27 augustus 2020 12:21 

To: BS/AL/HDB mmdef.nl>;······· ...... tno.nl> 
- @tno.nl> 

- tno.nl>;••••••<11••••tno.nl>;•••••• 



~tno.nl> 
Subject: RE: Planning review vandaag 

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 lneke zal dat morgen voor mij oplossen (zodra jullie terugkoppeling verwerkt is) en voor de 
duldelijkheid heb ik in het PDF document de juiste verwijzing opgenomen. 

Voor- mijn verzoek om het geleideblad "Goedkeurlng conceptrapport" in te vullen en aan mij terug te sturen. 

lk zie jutlie terugkoppeling graag in de loop van de dag tegemoet. 

Als er vragen zijn, bel mij gerust. 

M.vr.gr. -
Senior research scientist 
Electronic Defence 

Location 

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

Sent: donderdag 27 
augustus 2020 10:15 
To: 

'===~=m~in·d~ef.nl' mindef.nl>;•••••••l 1•••••tno.nl>;····· 
- (a)tno.nl> 
Cc: I - -=-tno.nl>;•••••• .... • tno.nl>····· 

tno.nl> 
Subject: Planning review vandaag 

Beste--en••• 

- 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. lk 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. lk 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. 
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M.vr.gr. -
Senior research scientist 

Electronic Defence 

T---- Location 

Dit bericht kan 

- informatie bevatten die 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damaee of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messaees. 

niet voor u is bestemd. 
lndien u niet de 
geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk 
aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat 

aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

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

Geachte woordvoerders Oefensie, 

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 grate risico's voor de bouw van nieuwe windparken. 

He! probleem is dat windturbines de defensieradar kunnen verstoren. Defensie wil de bestaande radar 
vernieuwen en verplaatsen. bij die vemieuwing 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 altematieve locaties voor het radarstation. Wat leidt tot onzekerheid in 
de planvorming en financiele risico's. 

De projecten in Flevoland zijn een samenwerking tussen lokale inwoners en ondernemers, verenigd via 
verenigingenl cooperaties en energiebedrijven. De initiatiefnemers van deze windparken hebben al flinke 
mvesteringen gedaan en willen b1nnenkort 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 financiele risico's met zich mee. Terwijl de overheid ook harde deadlines stelt aan het behoud van de 
SOE+ subsidie waarvan de termijnen overschreden dreigen te wordcn. 

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. Oeze betreffende projecten in Flevoland hebben gezamenlijk een geschatte 
omvang van ca. 700 Megawatt (MW) opgesteld vermogen waarmee ze een substantil§le 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 

lndien u vragen heeft, dan gaan wij graag met u in gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter NWEA 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste en 

BS/AL/DCO 

< 

vrijdag 28 augustus 2020 15:53 
BS/AL/HOB; 

tno.nl> 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

pre-aanbieding TNO rapport TNO 2020 R 11278 
TNO 2020 R11278.pdf 

Doc 892 

lk heb het genoegen jullie onze eindrapportage van het aanvullend onderzoek aan te bieden. 
nog met 

deel jij het rapport 

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 officiele weg jullie kant op, maar dat duurt te lang gegeven het feit dat deze rapportage 
een bijlage is bij de Kamerstukken. 

lk 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 lneke die vandaag op haar vrije dag paraat heeft 
gestaan om de deadline 28-B 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. 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 
E 

.. 111111 .. sm .. m:11mmm:11..:::a;:im:1 .... ~ ....................... .. 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste collega 's, 

85/AL/DCO 

< WestBetuwe.nl > 
maandag 31 augustus 2020 17:52 
Info Westbetuwe 

BS/AL/HOB; 

FW: Brief vooroverleg, project radartoren, Herwijnen. 
Brief West Betuwe.pdf 

Doc 893 

Deze brief graag z.s.m. officieel inboeken en op mijn naam zeuen (als cont.actpersoon/projectleider). De brief is (zoals onderstaand 
aangegeven door van het Rijksvastgoedbedrijf) gericht aan de gemeente West Beruwe, 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 

GCl.1UN'rC 

w s 
BETUWE 

0 

Kuipershof 2 I 4191 KH Gelderrnalsen 

Postbus 112 14190 CC Geldermalsen 

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 ik je 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. 

Macht je nog toelichting willen ben ik bereikbaar via 

Met vriendelijke groet, 



omgevingsmanager 

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

Van: < WestBetuwe.nl > 

Verzonden: maandag 31 augustus 2020 14:02 
Aan: 
CC: BS/Al/HOB; 

AlJDCO 
Onderwerp: RE: Interviews Herwijnen 

Bcdankt voor je inzet tot nu toe Bulten relkwijdte 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 

WestBeruwe.nl 

Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag 

<:it:t,ILtNTt w s Kuipershof 2 I 4191 KH Geldermalsen 

BETUWE Postbus 11214190 CC Geldennalsen 

Van: 
augustus 2020 13:26 

Aan: mindef.nl; 
CC: rijksoverheid.nl; 
Onderwerp: RE: Interviews Herwijnen 

Allen, 

ggdgelderlandzuid.nl 
mindef.nl 

ggdgelderlandzuid.nl; 

Doc 894 

Zoals eerder aangegeven is dit vandaag mijn laatste dag bij West Bctuwe. Hct dossier Radartoren wordt ovcrgcnomen door collega 
e-mail westbetuwe.nl. 

De vanochtend onrvangen mails heb ik naar haar doorgestuurd. 

Veel succes met d1t inmiddels toch wel bijzondere project. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Communicatieadviseur gemeente West Betuwe 
Aanwezig: maandag t/m woensdag 



Van: mindef.nl lmailto: mindef.nl] 

Verzonden: maandag 31 augustus 2020 10:49 

Aan: < WestBetuwe.nl>; ggdgelderlandzuid.nl: 

< WestBetuwe. n I> 

CC: riiksoverheid.nl; 

Onderwerp: Interviews Herwijnen 

Goedemorgen alien, 

mindef.nl 

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 I Gelderlander: nut en noodzaak, wat doet de radar en waarom Herwijnen (en niet andere locaties) 

Er bestaat een reele kans dater 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 Kamer brief. 

@ 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 I 2511 CB I Den Haag I Kamer A-21 

Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M 
E mindef.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te me Iden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard oak, die verband houdt met risico's verbonden aan 

het elektronisch verzenden van berichten . 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Goedemorgen 

BS/AL/DCO 

BS/Al/HOB 
dinsdag 1 september 2020 10:30 

FW: artikel AD 

Doc 895 

Zle onderstaand bericht in het AD glsteren . I k had het bericht gisteren al gelezen, maar bij nalezing viel 
me de geelgedrukte zln ineens op. lk ben me bewust van de posltle van de gemeente, maar ben toch 
even benleuwd naar jullle perspectlef op dit berlcht. 

Greet, 

I ~ i Plan voor radar Herwiinen 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 - lnwoners 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 Herwi)nen te bouwen. Half september geeft het ministerie van Defensie twee 
'coronaproof bijeenkomsten met uitleg over de radar aan de Broekgraaf. 
lntussen 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 dig1taal in te zien. Een papieren versie hgt dan op het gemeentehuis in Geldermalsen. 
lnwoners die een reaclie insturen, geven daarmee nog geen officieel 'protest'. Dal 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 slmpelweg 
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 llet de gemeente al weten alle mogelljke iuridische middelen aan te grijpen om de radar tegen te houden. Vanwege de onrust, 
maar ook omdat bezorgde bewoners volgens de gemeente wet degelijk een punt hebben: er Is wat West Betuwe betreft nog te welnig 
bekend over de gezondheidsetfecten. Daarmee schaart de gemeente zlch achier het actlecomM van de bezorgde dorpelfngen. 
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. Op 1 O september wordt de Tweedc Kamer bijgepraat. Dan komen onafhankelijke deskundigen de Kamerleden uitleg 
geven over de etfecten van de straiing van de nieuwe SMART-L-radar. 
'Geen beroep mogelijk' 
Opvallend is dal de gemeente West Betuwe straks wel een reactie en een zienswijze mag indienen, maar geen 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 n1et in beroep kan gaan tegen een project dat in het landsbelang door de Rijksoverheid 
wordt uitgevoerd. 
Oat de radar er echt 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 nernen. 
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. Dal 
document word! samen met het ontwerp en de 'ontwerpbesluiten' ter inzage gelegd. In die zes weken mag iedereen een zienswijze 
indienen. Rond die tijd z·jn er opnieuw een of meer informatiebijeenkomsten. 
Ulterlljk komend voorjaar Hgt er een definlt'ef plan. Tegenstanders of belanghebbenden die het met (een deei van) het plan oneens 
zijn, kunnen als laatste optie in beroep gaan bij de Raad van State. Dal geldt dus niet voor de gemeente. Alleen mensen of instanties 
die in een eerder stadium een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

BS/AL/DCO 

< 
dinsdag 1 september 2020 13:03 

BS/Al/HDB 

doc 899 

rivm.nl> 

Onderwerp: RE: inhoudelijke vormgeving deskundigengesprek en financiering door Defensie 

Beste 

Lijkt mij een prima toevoeging. 

Met vriendelijke greet, 

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. lk zou daarom jouw suggestie willen aanvullen met tekst vanaf de website RIVM (zie 
green): 

""Het RIVM heeft aan het ministerie van Oefensie 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 eef"' gezonde bevolking en leefomgevmg v1;i onafhankelijk (wetenschappelrjk) onderzoek op het vlak van 

Volksgezondherd, Zorg, Milieu en Veilighe1d en rs daarmee 'trusted advisor' voor de samenlevmg. Het RIVM ondersteunt 

daann burgers, proffesionals en overheden b1j 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 rel. Het RIVM heeft immers geen belang bij het wel of niet plaatsen van het 
radarstation op de voorgenomen locatie. njdens 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 hoar ik het 
graag. 

Groet, 

From: < nvm.nl> 
Sent: maandag 24 augustus 2020 17:47 
To: BS/AL/HOB< mtndef.nl> 

Cc: < nvm.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 Oefensie. 

"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 bet bericht te verwijderen. 
Het RNM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
"" '' .rh•m.nl De z.org voor morgen begint vandaag 

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. RNM 
accepts no Jiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
'\\ "" .rivm.nl/en Committed to health and sustainability 

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

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

[•rf bend1t kcir nf•>•r1C!f·<' I~ att,,.n d1E: •iet voor u 1s bestemd. ind ;::11 u "'"''de ge;id1·esseerd<' b;,1tl' c·f clrt b..:11cl1t abus1evehJk ;ian u rs 
verzonden, ..-.~,,<It u verzochl Gal a.ln de afZ<:nder tt: m~lt!e i en hi:-; bi:t rcht t• · v+1...-.qdt1f:n Hd RI\i 1·1 aanv.~.a•dt gi:,~n aans:lrakeliJkh.e-1d voor 
schad-::, . !I welke aai-d ook, die verb.;nd houdt i oc-t nsrco's v<:rbN,den <>..in het e lekt1 onrsch v~1z~nden v=n ber cht.;n. 
www.nym,nl De !Or<J voor morgen ~gmt vanda;iq 

Thrs me%aQt ma·{ co11tam 111io11nat1(111 that 1s nN 111r-.: 1dec. for you. If you a1e not the .;dd1ess+'.· or t tl11s inessag; ria'.> seni t-) you by 
mistake, you ,lr.: reque~:tE:d to inform the sender and delt'to: the me".S3ge. Q.IVl·I a<C"!'p•s no lrabrlrty for dcimaqc, of anr krnd resulting from the 
11sk~ rnh-:1 i:m 111 th~ el<::r.tr ornc ,,·~nsm 5>1011 of llkS!>Ogt> 
www rivm.nl/en Co1n1n1tted t·) ht!alt/J iJnd svstainab1/1ty 
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Van: 
Verzonden: 

BS/AL/DCO 

BS/Al/HOB 
dinsdag 1 september 2020 11 :25 

Doc 900 

Aan: WestBetuwe.nl; WestBetuwe.nl 
CC: rijksoverheid.nl; AL/DCO; Commun1catie GGD 
Onderwerp: RE: Interviews Herwijnen (en brief GGD in bijlage) 

Goedemorgen 

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 

Gelderlancl-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 
T 088 144 71 44 
www.qgdgelderlandzuid.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgevinq.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 alien, 

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 warden. Het betreft de volgende partijen en thema's: 

De Hofbar: thema 'boze inwoners' 
EenVandaag: algemene insteek lnhoudelijk en RCR-procedure, zij hebben ook jullie en anderen 
benaderd 
AD/ Gelderlander: nut en noodzaak, wat doet de radar en waarom Herwljnen (en niet andere 
locaties) 

Er bestaat een reele kans dater nog gevraagd zal warden naar de openstaande vragen (niet onderzoek) 
naar ALS. Hierop zullen we conform de reeds afgesproken spreeklljn 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 mlddels de Kamerbrief. De GGD brief wordt ook meegezonden 
met de Kamerbrief. 
@ ben jij ook eens met deze aanpak? Jullie kunnen dan aangeven wet de brief te hebben 
verstuurd. 

Met vriendelijke greet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I Karner A-21 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M 
E rnindef.nl 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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doc 906 

BS/AL/DCO 

Van: < mineik.nl > 

Verzonden: donderdag 3 september 2020 17:34 
Aan: MA, BS/AL/HOB; BS/AL/HOB 
Onderwerp: Fwd: extra inzet op dossier Herwijnen 

Dag 

Gr 

en zie ter info onderstaande mail. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: < @flevoland.nl> 
Datum: 3 september 2020 om 17:22:10 CEST 

Aan: < @lpo.nl>, 
< @flevoland.nl>, " c:, mlnezk.nl>, 

< minezk.nl> @nwea.nl>, 
@ioo.nl>,' @noord-holland.nl" < @noord-

holland.nl>, 

Kopie: 
@ipo.nl> 

ventolines.nl>, •· <, 
@windunie.nl>1 "< @ventolines.nl>, 

@swjftecwlntby.nl" @sw!ftecwlntby.nl>, < 

Onderwerp: extra inzet op dossier Herwijnen 

Beste allemaa! 

@windunie.nl"' 

gmail.com> 

Vandaag heeft gedeputeerde 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 neg eens geed ender de 

aandacht gebracht kan warden in de discussie. Als reactie daarop heeft de provincie al contact gezocht 

met de defensie-woordvoerders van PvdA, WD en 066. lnmiddels heeft ook de NWEA een brief 
verzonden aan zowel de defensie- a!s 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 warden genoemd) nog een open brief willen sturen. Mogelijk 

dat NWEA nog wil meetekenen. (Niet gevraagd, maar IPO misschien ook? Alleen als het snel kan Q}) 
Hoofdboodschap van de brief is: Verplaatsing van radar is een belangenafweging. Het windbelang is er 

daar een 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 wil!en we! 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. lk 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, 



Coordinator Windenergie 
Afdeling Strategie en Beleid 

Provincie Flevoland 

E @flevoland.nl 
W www.flevoland.nl 

Werkdagen maandag t/m donderdag 

~ PROVINCIE 

'-' 

FLEVOLAND 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/lnformatiefDisclaimer-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 
v erwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van wel.ke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

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

BS/AL/DCO 

< ventolines.nl > 
donderdag 3 september 2020 15:48 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

Doc 907 

CC: BS/AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB; 
rijksoverheid.nl; DMO/PROJN/PROJN DIP 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Hallo 

Dank voor de terugkoppeling. lk 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; 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Goedemiddag 

rijksoverheid.nl; @mindef.nl 

Net met en 
en mijn aflosser 

afgestemd; we gaan voor donderdagmiddag 24 september van 14.00 - 16.00 uur. 
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 I Windkoepel Groen Radar 

Goedemorgen 

Volgens mij heb ik nag geen reactie ontvangen van jou op de datum I tijdvoorstetlen. 

Daarnaast heb ik gezien dat bij geen van de datumvoorstellen zowel als 
drie aan moeten schuiven? In dat geval denk ik dat we nog een week later moeten kijken. 

Bij voorbaat dank, 

kan. Denk je dat zij alle 



Van: riiksoverheid.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 12:38 
Aan: < ventolines.nl>; 

mindef.nl; < 

< @ventolines.nl>; < 
CC: @mindef.nl 

mindef.nl · 
ventolines.nl>; 

@ventolines.nl> 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Allen, 

Voor beschikbaarheid zie reactie in mail 
Groet, 

Van: < ventolines.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 08:48 
Aan: mindef.nl; min def .nl; 
< 
< 
CC: 

ventolines.nl>; 
@ventolines.nl>; 

@mindef.nl 

< 
mindef.nl; 

@ventolines.nl>; 
rijksoverheid.nl> 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Goedemorgen 

mindef.nl; 

Dank voor je reactie. De hoogte van 65 meter komt uit het TNO rapport van vorig jaar (snapshot hieronder), maar 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 verstorlng optreedt. 

Jammer dat de week van 14 september niet lukt. lk 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 beschtkbaar 
Woensdagmiddag 23 september Wei beschikbaar 
Donderdag 24 september 14.00 -16.00 Wei beschikbaar 

Zit daar een geschikt moment voor jullie tussen? 

Met vriendelijke groet, 
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75 km 

Maaiveld Antennehc 

Figuur 2. Het toetsingsprofiel (niet op schaa/) zoals gehanteerd door het M 
Defensie rondom elk van de militaire radarsystemen. 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 17:02 
Aan: < 

< 

@ventolines.nl>; 
CC: @mindef.nl 

ventolines.nl>; 
ven tolines.nl>; 

riiksoverheid.nl 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Goedemiddag 

mindef.nl; mindef.nl; 
@ventolines.nl>; 

Excuses voor mijn verlate bericht. De hoogte van 65 meter genoemd in verslag (nav getoonde tekening) herken ik zelf 
niet, maar ga ervan uit dat jull ie 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 
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Wnd. Projectleider ADS'S 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Mlnisterie van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht I Gebouw K7/K8 I 
Postbus 9012S I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

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

Van: < ventolines.nl> 
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 10:14 
Aan: BS/AL/HOB< mlndef.nl>; 

mindef.nl>; < 

< @ventolines.nl>; < @ventolines.nl>; 
< mindef .nl>; ri jksoverheid.nl 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensle I Wlndkoepel Groen Radar 

Goedemorgen allemaal, 

AL/HDB/PROJ DGB 
ventolines.nl>; 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

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 ledereen weer terug van vakantie, ik hoop dat jullie een goede vakantie hebben 
gehad. 

Bijgevoegd nogmaals het verslag van ons overleg op 8 juli, 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 30-
modellen hebben we zo spoedig mogelijk opgevraagd bij de windturbinefabrikanten welke door Windplan Groen 
overwogen warden, 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 dater 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 oak 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 oak 
en bij deze afspraak aanwezig zullen zijn. 

Met vriendelijke groet, 
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Project Manager 

~entolines 
WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands 
M : 
E: ventolines.nl 
W: www.ventolines.nl 

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 14:44 
Aan: mindef.nl; 
< 
CC: < 

ventolines.nl> 
@ventolines.nl>; 

mindef.nl 

mindef.nl; 

Onderwerp; RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste 

< @ventolines.nl>; 

Dankjewel voor de terugkoppeling en aanvulling met de vakantieplanning . .@ 
geplande vakantie(s) doorgeven ten behoeve van het plannen van de vervolgafspraak? 

Kun jij nog je 

lk heb weer gereageerd op jouw opmerkingen in het verslag. lk vermoed dat jullie het verslag nog door willen 
· 1aten beoordelen nadat hij terug is van vakantie. 

Reeds beoordeeld In doc 109 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Beste 

BS/AL/DCO 

BS/AL/HOB 
donderdag 3 september 2020 16:54 

RE: Kamerbrief? 

Doc 908 

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 
word en beoordeeld. 

Aan het stuk waar we spreken over jullle antwoorden ben ik in de basis argumentatie niet afgeweken van 
wat lk 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 lk het weet dat de brief erult gaat, ben je een van de eersten die het van mij hoort. 

Groet, 

From: 
Sent: donderdag 3 september 2020 16:49 
To: BS/AL/HOB 
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 

Gelderland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 
T 088 144 71 44 
www.ggdqelderlandzuid.nl 

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



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

BS/AL/DCO 

BS/Al/HDB 
maandag 7 september 2020 15:26 

doc 911 

Onderwerp: RE: Tekst Kamerbrief SMART-L herwijnen paragraaf antwoorden GGD 

Dag 

Dank voor je snelle 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. 
Vriende.lijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

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

Gielderla nd-Zuld 

GGD Gelderland-Zuid 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 
T 088 144 71 44 
www.ggdgelderlandzuid.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: maandag 7 september 2020 13:47 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 

nl! 

Onderwerp: Tekst Kamerbrief SMART-L herwijnen paragraaf antwoorden GGD 

Hi 

Kan jij meekijken in deze tekst van de Kamerbrief: 

Art. 11 
--~ 



- - -- -- -_- - . - ... 

Staan daar in jouw ogen onjuistheden in? 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerle van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
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Doc 912 

BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste en 

BS/AL/HOB 
woensdag 9 september 2020 11 :50 

ggdgelderlandzuid.nl; ggdgelderlandzuid.nl 
Kamerbrief Herwijnen 
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 
geredigeerd_Redacted.pdf. Bijlage 4 2020014257 Brief Vijfheerenlanden Herwijnen 
gered igeerd_Redacted.pdf 

Bij deze stuur ik jullie ter kennisneming de Kamerbrief SMART-L te Herwijnen (incl. 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 greet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 



lnterprovinclaal Overleg 

Bijdrage namens de provincies tbv ronde ta/el en technische briefing Radarstation Herwijnen 

Provincies: "Vernieuwing radar snel noodzakelijk om 
vertraging energieakkoord te voorkomen" 

Aanstaande 10 september spreekt u tijdens een rondetafelgesprek over het project Milltair 
Radarstation Herwijnen. Tljdens het gesprek is er de gelegenheld om de verschillende belangen die 
in het dossier spelen te belichten zodat een integrale oordeelsvorming kan plaatsvinden. Tot onze 
spljt zijn wij - noch een van de andere wind-belanghebbenden - niet in de gelegenheid gesteld 
onze belangen naar voren te brengen. Met deze brief willen wfj u als provlncie Flevoland (mede 
namens het IPO, de windparken in onze provincle en de NWEA) op de hoogte stellen van het 
duurzame energie belang dat oak met dit dossier verbonden is. Wij verzoeken U deze belangen bij 
uw afweging te betrekken. 

Zolang er onduide/ijkheid blijft over de vemieuwing en verplaatsing van de nieuwe radar, komt 
de tijdige reallsatie van een aantal Flevolandse windparken (samen ca. 700 MW) direct in 
gevaar waardoor het niet moge/ijk is om de afspraken uit het Energie- en Klimaatakkoord, 
tussen Rijk en het lnterprovinciaal Overleg (/PO), te realiseren. 

Vertraging 
De realisatie van een nleuwe radarinstallatie die de huidige radar in Nieuw Milligen moet 
vervangen Is vertraagd. Dit heeft impact op de bouw van versc:hlllende windparken in Flevoland, 
omdat die pas gebouwd kunnen warden als de huidige radar is verplaatst. 

Verplaatsing randvoorwaardelijk voor tijdig behalen afspraken uit Energie-en Klimaatakkoord 
Bij de planontwikkeling van Flevolandse windplannen is al rekenlng gehouden met de verplaatsing 
van de radar. Enkele parken hebben een WGB (verklaring van geen bezwaar) van defensle 
gekregen ender 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 Energleakkoord) nlet tijdig warden gereallseerd. Dlt brengt ons (en windparken) in 
een onmogelijke situatie. De provlncie 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 tijdlg duldelijkheid krijgen, kan de bouw flinke vertraging oplopen met alle gevolgen voor 
de opwek van duurzame energie van dien. 

Snelheid is voor wlndparken essentieel 
voor de windparken is het nret relevant waar de radar heen wordt verplaatst. Het is van befang dat 
er spoedig een oplossing komt, zodat de huidige radar In Nleuw 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 natlonaal verband hebben we ons gecommltteerd aan het Energie- en 
Klimaatakkoord. Bovendien heeft Nederland zich in Europees verband vastgelegd op 14% 
duurzame energie in 2020 en 16% In 2023 en het Akkoord van Parijs. Voor een integrale afweging 
door de Tweede Kamer is het dus essentieel dat dit gegeven en dit belang ook warden 
meegewogen. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

BS/Al/DCO 

BS/AL/HOB 
woensdag 9 september 2020 10:20 

MA, BS/Al/HOB 

Onderwerp: RE: definitieve "brief" verplaatsing radarstation 

Hi 

Dank voor het toesturen. Ben erg benieuwd hoe de position papers tot uiting komen morgen. 

Groet, 

From: 
Sent: woensdag 9 september 2020 08:54 

To: BS/AL/HOB; MA, BS/AL/HOB 
Cc: 
Subject: Fwd: definitieve "brief" verplaatsing radarstation 

Dag en 

Doc 914 

Bijgaand ter info de brief/position paper die IPO (door grate 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: 

< 

Kopie:' 

< 

< 

< gmail.com>, 
@windunie.nl> 

minezk.nl>, 

< 

< 

minezk.nl>, 
@ventolines.nl>, 

@swifterwintbv.nl> 

< 

I Windunie' 

ventol ines.nl>, 

< 
< 

@flevoland.nl>, "' 
@nwea.nl>, "' 

@swifterwintbv. n I>, 

Onderwerp: definitieve "brier' verplaatsing radarstation 

Beste allemaal 

Gisterrnorgen is de onze gezarnenlijke brief in de vorrn van een IPO position paper bij de grif f ie van de 
vaste karner commissie van defensie aangeboden. De letterlijke tekst is in het position-paper-format 
gegoten en er zijn geen wijzigingen aangebracht. Zie hierbij het afschrif t . 

Met vriendelijke groet, 



Coordinator Windenergie 
Afdeling Strategie en Beleid 

Provincie Flevoland 

flevoland . nl 
W www.flevoland.nl 

Werkdagen maandag tlm 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 Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

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

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

MA, BS/Al./HDB 
woensdag 9 september 2020 10:40 

'· , BS/Al./HDB 

RE: definitieve "brief" verplaatsing radarstation 

Eugene, ik ben Happy met deze input, 

Reeds beoordeeld in doc 914 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Besle 

BS/Al/DCO 

< WestBetuwe.nl > 
woensdag 9 september 2020 12:08 

BS/AUHDB 
Servaas Stoop; 

; Info Westbetuwe 
RE: Kamerbrief Herwijnen 

Doc 916 

Hierbij bevestig ik op uw verzoek (levens namens onze gemeeote) de ontvangst van de (ongetekende) Kamerbrief zoals deze aan de 
(betrokken 1 e en 2c 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 

<<tt.1UNTC 

w s Kuipershof 2 I 4191 KH Geldermalsen 

BETUWE Postbus 112 I 4190 CC Geldermalsen 

0345 - 728800 1semeeme@westbetuwc.nlIwww.westbetuwe.nl 

00 
Van: mindef.nl [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 (incl. bijlagen) toe we Ike later vandaag naar 
de Tweede Kamer zal warden verstuurd inzake het militair radarstation te Herwijnen. 

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van de (ongetekende) Kamerbrief. 

Met vriendelijke greet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 



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

M 
E mindef.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
5taat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van we Ike aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 

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

Dag 

BS/AL/DCO 

BS/ALJHDB 

woensdag 9 september 2020 14:46 

RE: Kamerbrief Herwijnen 

Doc 916 

Ja, we hebben ook de gemeente ( en ook wet houder Klein) op de hoogte gesteld van de 
brief. Inmiddels is de brief ook formeel naar de Tweede Kamer (met afschrift aan Eerste Kamer) 
verzonden . 

Greet, 

From: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Sent: woensdag 9 september 2020 14:19 
To: BS/AL/HOB; 
Subject: RE: Kamerbrief Herwijnen 

Beste 
Ik heb je mail met bijlagen ontvangen. 
Hebben jullie gemeente West Betuwe ook ge·informeerd? 
Vrlendelijke groet , 

Milieugezondheidskundige 

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

Geldarland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 
T 088 144 71 44 
www.ggdgelderlandzuid.nl 

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

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 (Incl. bijlagen) toe welke 
later vandaag naar de Tweede Kamer zal warden verstuurd inzake het militair radarstation te Herwljnen. 



Graag ontvang ik een ontvangstbevestlging van de (ongetekende) Kamerbrief. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Minlsterie van Defensie 

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

···········•••t•t•,·········································· 
M 
E mindef.nl 

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

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

Van: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 15:27 
Aan: 
CC: BS/ALJHDB 
Onderwerp: RE: lnformatieavonden Rijksinpassingsplan Radarstation Herwijnen 

Beste 

en ik zullen volgende week ieder een 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 

Gelderland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T 088 144 7144 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

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

Van: 
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 11:28 
Aan: 
Onderwerp: RE: lnformatieavonden 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 info en een voorzet op de briefing wordt maandag 14 of dinsdag 15 al via de mail gestuurd. 
lk hoop dat dit voldoende informatie voor nu is. 



Wij hebben elkaar nog steeds niet ontmoet, vind je het prettig om voor de 15de 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: riiksoverheid.nl> 
CC: ' mindef.nl' < mindef.nl>; < ggdgelderlandzuid.nl>; 

WestBetuwe.nl 
Onderwerp: RE: lnformatieavonden 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 

Geldgrland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T 088 144 7144 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op 

Van: riiksoverheid.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 11:15 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 
CC:' mindef.nl' < mindef.nl> 

nl l 

Onderwerp: lnformatieavonden 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. 
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Tijdens het ambtelijk overleg van 21 augustus is oak aan bod geweest dater 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. 

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

Ha en 

BS/AL/DCO 

< tno.nl> 
maandag 14 september 2020 17:20 

BS/AL/HOB 
DMO/PROJN/DIP PROJN 

typfoutje in nieuwe rapport :-( 

Doc 923 

belde mij net op. tk baal er enorm van, maar er staat inderdaad een overduidelijke tikfout in ons nieuwe 

rapport®; ondanks weer alle lees- en narekenacties. 

4. 1.3 ICNIRP2020 toets op de erlgre~ (300 m) 
In figuur 4.3 wordt de samengestelde bloo~lelling gegeven voor hel geval dat de 
antenne van SMART-L ronddraait. 

Percentage ICNI RP2020; per bron en samengesteld 

~iTil~"l!l'~elele tJIQO(itellng 

~ Wt,\N 

7_4G WLAN 

DCn T<-'1<-'foon p 
Mob:U!~ l~~fOCln --~ 

!>G, voor S(leli,. 

N;ioo1pucmd.lr p 
Mobtl!l? ;el•fnni~ en omrO!'p i=== 

IC711PP 

o 10 io }{) ~o so &O 10 so 90 100 

Ft{luur 4 3 SnmenQeSI e blootstell1ng met e MART-L 1n 101t~reooe modus 1nclusiel de eigen 
RF-systemen op 300m De ballutn gtven d11 m.rrnmul11 (I ) en maiomale (groen le 
ven¥llchtan al ktr1scha veldslarkl ve r 601de waord. rden verg~leken met de 
ICNIRP202 ochll1Jn Laget dan IOO~. beleken1 c<1I M il nchltijn voldaan wordt 

Uit de figuur is het lastig af te lean dat de sarnengeste de bl t9telling tussen 
10.0% en 27,6% van de ICNIRP2020 richtlrJn bedraagt. Er zrt in dit geval een 
fact.or 1,.4 tus"n de hoogsle en laagste 1aarden. Deze s1tuatie in figuur 4.3 voldoet 
aan de referentiewaarden gesteld in de 1CNIRP2020 richth n. 

Uit de figuur is overduidelijk te zien dat 10,0% echt wel 20,0% had moeten zljn. 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. 



lk 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??? 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 

E 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 
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Doc 924 
.._,..innovation ---•1-------------• •.....,for life ---··---

(_ 

( 

Recooradres Postt>us 968&4 2509 JG Den HHg 

Ministerie van Defensie 
Hoofddirectie Beleid 
T.a.v. 
Kamer A-21 
Postbus 20701 
2500 ES DEN HAAG 

Onderwerp 

Rectificatie TNO 2020 R 11278 

Geachte mevrouw 

Een attente lezer heeft mij op ee11 vervelende tikfout gewezen in ans laatst 
uitgebrachte rapport TNO 2020 R11278 met de titel "Evaluatie van 
gezondheidsaspecten door blootstelling voorgenomen SMART-L radar te 
Herwijnen: aanvulling op rapportage TNO 2020 R10094". 

Het betreft een tekstuele fout in de titel van figuur 4.3 op pagina 22/34, waar staat 
geschreven "Uit de figuur is het lastig af te /ezen dat de samengestelde 
blootstelling tussen 10,0% en 27,6% van de ICNIRP2020 richtlijn bedraagt. Er zit 
in dit geval een factor 1,4 tussen de hoogste en laagste waarden." 

Het vermelde percentage van 10,0% had echter 20,0% moeten zijn. Daarmee 
dient deze zin le moeten warden vervangen door de volgende zin: 

Uit de figuur is het lastig af le lezen dat de samengestelde blootstelling 
tussen 20,0% en 27,6% van de ICNIRP2020 richtlijn bedraagt. Er zit in dit 
geval een factor 1,4 tussen de hoogste en laagste waarden . 

De figuur zelf is correct. 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende ge·informeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Eerste auteur TNO 2020 R 11278 

Defensle & Velligheid 
Oude WaalsdOfperweg 63 
2597 AK Den Haag 
Postbus 96864 
2509 JG Den Haag 

wwwtnonl 

T +31 BB 866 10 00 

Datum 
15 september 2020 

Onze referentie 
DHW-2020-ED-100334465 

Contactpencoon 

E-mail 
tno.nl 

Ooorkiesnummer 

Projectnummar 
060.42151 

Bijtage(n) 
1 

Kople aan 

Op opdnlclllBn aan TNO zijn de Algema"" 
Voorw1arden voor opc!rachten •an TNO. 
zoal& gedeponHrd ~ de Gn!f.o v•n de 
l\echlbank Oen Hoag en de ~r van 
Koop1>1nd11I Den Haag v1n toepa11W19 
Deze algomeroe voorwaarden kurt u !evens 
\linclen op www tnc nt 
Op verz.oek zenden Wr"j u deza tee. 

HandMreg~temummer 27376655 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

BS/AlJDCO 

MA. BS/Al/HOB 
dinsdag 15 september 2020 22:04 

BS/AL/HOB; BS/Al/DCO 
MA. BS/Al/HOB; Spermon, A. BS/Al/BSG/Mobpool 

FW; Herwijnen en Gilze-Rijen 

Woensdag even contact hierover 

doc 926 

- Geef jij de juiste versie TB 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 pa pier te zetten 
- Ik stuur TB verslag dat je vandaag stuurde door nadat ik het heb bekeken (vanavond nog) 
- Korte verslaglegging infoavonden ... doe je dat zelf of leg je het bij RVS ... ? 

From: , BSc, BS/ AL/BSG 
Sent: dinsdag 15 september 2020 17:55 
To: MA, BS/Al/HOB 
Cc: , 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 meer over bekend? 

Groeten, 

Van: BSc, BS/ AL/BSG 
Verzonden: maandag 14 september 2020 10:50 
Aan: MA, BS/ Al/HOB mindef.nl> 
CC , BS/Al/BSG/Mobpool @mindef.nl>; BS/ AL/HDB/Stafbureau 
< mindef .nl> 
Onderwerp: Terugkoppelingen Herwijnen en Gilze-Rijen 

Ha 

Stas zou graag een terugkoppeling ontvangen van de TB Herwijnen. Is daar een verslagje van? 

Oaarnaast hebben we afgesproken dat sheet 9 (?) met de afbeelding van de verschillende soorten stralingen op de 
website geplaatst zou warden. 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 

Alvast bedankt voor jouw reactie. 

Met vriendelijke greet, 

n.a.v. het overleg dat we twee weken geleden gehad hebben? 
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Doc 929 

BS/AL/DCO 

Van: < tno.nl> 
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 08:38 
Aan: BS/AL/HOB; 
CC: rijksoverheid.nl; DMO/PROJN/DIP PROJN 
Onderwerp: RE: typfoutje in nieuwe rapport :-( 

Hi 

lnderdaad. lk 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. 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 

E 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 

rijksoverheid.nl; mindef.nl 

Subject: Re: typfoutje in nieuwe rapport :-{ 

Hi 

Oat is balen. lk heb er zelf oak overheen gelezen bij de checks. 

From: 
mindef.nl 

Sent: dinsdag 15 
september 2020 07:55 
To: 

Cc: 

lk denk dat dat een goed voorstel is. Het volledige rapport opnieuw uitbrengen lijkt mij oak nogal overdreven. Het 

erratum zullen we dan oak bij het gepubliceerde rapport op de website delen. 

Groet, 

Van:'' < tno.nl> 

Datum: maandag 14 september 2020 om 17:20:31 
Aan: 11 

Cc: 11 { 

DMO/PROJN/OIP PROJN" < 

< 

< 
tno.nl>," 

Onderwerp: typfoutje in nieuwe rapport :-( 

Ha en 

tno.nl>, 11 

mindef.nl> 

BS/AL/HOB" < 
riiksoverheid .nl>, 11 

mindef.nl> 



belde mij net op. lk baal er enorm van, maar er staat inderdaad een overduidelijke tikfout in ons nieuwe 

rapport®; ondanks weer alle lees- en narekenacties. 

4. 1.3 ICNfRP2020 toet~ op de ~rens (300 m) 
In figuur 4.3 word! de samengeslelde blootslelling gegeven voor het gevel dat de 
antenne ven SMART-!. ronddraait 

Percentage ICNl RP2020; per bron en samengeste.d 
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verw11chten elektrische veldster1<te weer Seide waorden warden verge!eke-n met de 
ICNtRP2020 nchthJn. Lnger <Ian IOO~• betekerr1 dal ocn de nchlhjn voldaon wordl 

Uit de figuur is het lastig af te lezen dat de samengestelde blootstelling tussen 
10,0% en 27,6% van de ICNIRP2020 richtlijn bedraagt. Er zrt in dit gevaf een 
factor 1.4 tussen de hoogste en laagste waarden. Oeze s1ruatie in figuur 4.3 voldoet 
aan de referent1e .vaarden gesteld in de ICNIRP2020 richlhJn. 

Ult 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. 

lk 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??? 

Grt 
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Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 

E 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 
electronic transmission of messages. 

niet voor u is bestemd. 
lndien u niet de 
geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk 
aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat 

aan de afzender te me Iden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met rlsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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1. 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Hi 

BS/Al/DCO 

BS/Al/HOB 
woensdag 16 september 2020 14:47 

OMO/PROJN/PROJN DIP; 

RE: Aanvullende analyses/vraagstukken 

doc 934 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

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 
tekst van was onderdeel van zijn openingsspeech. 

(11:16) 

SUGGESTlf. / 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 KNMl-radar, geen 

scheepsradars." 

• "Waarom luistert Oefensie 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 - 066 (11:34) 

VRAAG 

3. 

"Wat zouden jullie nou het liefst willen? Los van water gebeurd is. Wei een radar? Nieuwe gesprekken? Hoe ziet dat eruit 
in de rel a tie tot Defensie 7" 

(11:35) 

SUGGESTIE 
"Oat 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. Oat is 
waar we naartoe willen." 

4. Sadet Karabulut - SP (11:53) 

VRAAG 

5. 

"Vraag over de optie van eventuele verplaatsing of verder weg halen, is daar op enig moment met Defensie over 
gesproken? lk kan me voorstellen, omdat het een nu wel verziekt proces is, dat u met elkaar over alternatieven hebt 
gesproken. Is dat gebeurd?" 

(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. Oefensie krijgt de opdracht om goede alternatieve locaties te verzinnen, maar zij z.eggen: die zijn er 
eigenlijk niet. 



Groet, 

From: < ijksoverh_ "-!.r.!> 

Sent: woensdag 16 september 2020 12:56 
To: rijksoverheid.nl>; BS/ AL/HOB < min 1 f .nl>; 
DMO/PROJN/PROJN DIP< @mindef.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN < rnindef.nl> 

Subject: RE: Aanvullende analyses/vraagstukken 

Beste collega's, 

Goed dat lk onderstaande malls even zle. Ik wll graag een opmerklng plaatsen blj de gedachten om de locaties 
"Meerkerk'' en "Dodewaard" door TNO te laten doorrekenen. 

"Meerkerk" betreft de locatie die als een van de altematieve optles ult het locatleonder20ek van afgelopen jaar naar 
voren is gekomen. De conclus1e ult het onderzoek dat (ook) dit geen significant betere Jocatie was dan Herw1jnen, 
werd aan de Ronde Tafel achteloos weggewuifd omdat er blj Meerkerk nlet al een andere radar In de buurt staat en 
dus zou het geheel onverantwoord zljn om de conclusie te trekken dat dlt geen alternatief is. Over tunnelvisies 
gesproken. 
Het locatleonderzoek was erop gerlcht een alternatieve plek te vinden die operatloneel (mlnlmaal) vergelljkbare 
resultaten als Herwijnen zou kunnen opleveren. De eventuele nabijheid van andere radarsystemen (of andere 
strallngsbronnen) Is niet In de overweglngen meegenomen (want operationeel totaal nlet relevant). Wei 1s gekeken 
naar de nabijheid van kwetsbare bestemmlngen als wonmgen. 
Ik zie niet in water opnleuw aan "Meerkerk" onderzocht zou kunnen worden binnen het onderzoek zoals we dat 
hebben uitgevoerd. Omdat lemand een dergelljke opmerklng maakt, het onderzoek (deels) overnleuw gaan doen, Is 
dan ook onzlnnig. Wei kan ik me voorstellen dat we met de precieze ultgesproken teksten bij de hand, de opmerking 
nog eens bestuderen en daar dan op reageren want zoals lk het heb ervaren, had In plaats van "Meerkerk" net zo 
goed gesproken kunnen warden over "Nieuwpoort" of "Goudriaan". 

'Dodewaard" moeten we al helemaal negeren. De opmerk1ng dat als er al een radar zou moeten komen dat die dan 
beter op de locatie van de v111 kerncentrale in Dodewaard zou kunnen kornen "omdat daar in de verre omtrek geen 
mens woont", is holle retoriek an niats anders dan een poging om verdere twljfels 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 llgt Dodewaard zo'n 40 km bulten het zoekgebied dat we vorlg hebben vastgesteld. Serteus naar deze 
omgevlng gaan kljken zou betekenen dat we het fundament onder ons elgen onderzoek weghalen. Waarom dan niet 
ook gaan kljken naar Zeeuws Vlaanderen, of de Eemshaven? 
Ten tweede staat er nog altijd een 9root en masslef 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 zlen want ja kunt niet 
d66r een 9ebouw heen ktjken. De radar op dat gebouw plaatsen lijkt me ook weln1g zinvol en levert onmogelijke 
constructles op. De locatie Is dus op voorhand als totaal ongeschlkt te kwallficeren. 
Ten derde Is de opmerklng dater in de verre omtrek niemand woont volslagen waanzin. (het ls tekenend dat nlemand 
op dat moment zo'n opmerking pareert). Pak er een kaartje of een luchtfoto bij en je zlet (afhankelijk van waar je het 
meetlatje exact neerlegt) dater op maxlmaal 250 meter al meerdere woningen/boerderijen zijn gelegen en dat de 
eerste woonstraat op ca 750 meter afstand llgt. De dichtstbljzljnde kern llgt aan de overkant van de Waal op ca 1,5 
km. 
Op basis van deze overweglngen lljkt het me waanzln om TNO weer aan het werk te zetten. 

Greet, 

Van: ri soverhe1d.nl> 
Verzonden: woensdag 16 september 2020 11:04 
Aan: mindef.nl' < mind~f.nl>; P.Morren1wmindef.n!: mir.def.nl 
CC: < rijksoverheid. nl> 

Onderwerp: RE: Aanvullende analyses/vraagstukken 

Allen 
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Ministerie van Defensie 
Defensie Materieel Organisatie (OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AS I Utrecht 
Gebouw KS I Kamer l .A080 
Postbus 90125 I 350988 I MPC55A I Utrecht 

@mindef.ni 
I w . . fensie.nl/dmo 

Van: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 15 september 202015:50 
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN < 

CC: DMO/PROJN/PROJN DIP 
Onderwerp: Aanvullende analyses/vraagstukken 

Hi 

mind '.nl> 
(ilm'ndef.nl> 

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 
altematieve locaties onderzoek) 

o Aanleiding aangedragen vanuit RTG Herwijnen. 
Discussie was naar mijn idee dat de gronden hier nog nid in eigendom waren. Is het de bedoeling 
dat dit criterium h'er niet bij betrokken wordt en puur naar de locatie irt tot zijn omg ving ge eken 
wordt? De "" .. 0 r i: c "~ .,,"'s ~I · ,... .., c r '· ., ~ 
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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 samenv.erking met GGD een bevolkingsonderzoek doen. Alleen dan 1s de 
populatie, analoog aan ALS discussie, te klein om hier statistisch iets van te zeg en. Hoeve 
mensen hebben een pacemaker en wonen in de buurt van een radar? 
Is het akkoord dat we alleen een theoretische beschrijving maken van de mogelijke effecte 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste 

BS/AL/DCO 

en 

DMO/PROJN/DIP PROJN 
dinsdag 22 september 2020 15:29 

BS/AL/HOB; 
AL/HDB/PROJ DGB 

rijksoverheid.nl; 

I DMO/PROJN/PROJN DIP 
FW: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 
planGroen.png 
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Hierbij de gegevens die telefonisch zijn verstrekt over de specifleke windmolens die daadwerkelijk hinder 
opleveren aan het radarbeeld (zie oak plaatje) . 
Let wel: voorlopig en we wachten de formele rapportage van TNO af. 

MVG 

Van: 
Verzonden: maandag 21september2020 17:08 
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste 

Dit zijn de bouwnummer die Elmer heeft doorgegeven. Zie bijlage. 

HVZl.8 
HVZl.9 
HVZl.10 
HTZl.3 
HTZl.4 
HTZl.5 
HVNl.7 
HVNl.8 
HVNl.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 < 
CC: BS/AL/HOB< mindef.nl>; 

mindef.nl> 
AL/HDB/PROJ DGB 



mindef.nl>; rijksoverheid.nl: DMO/PROJN/PROJN DIP 
@mindef.nl>; < ventolines.nl>; 

@ventolines.nl>; < @ventolines.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I 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 Wind plan Groen via Microsoft Teams. 

Vanuit Wind plan Groen zullen naast diegenen die de vorige keer aanwezig waren en 
ondergetekende), tevens {projectmanager RIP en vergunningen) en naar verwachting oak 

(initiatiefnemer van een 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 warden. Wij gaan er vanuit dat jullie 
als opdrachtgever deze resultaten ook hebben ontvangen, omdat dit een belangrijke input zal zijn voor ans 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 17 juni met 
4. Update Windpark Groen 

a. Raad van State 
b. Aanbestedingen 
c. Bouwvolgorde 

S. Update Ministerie van Defensie ontwikkeling radar Herwijnen 
6. Voorlopige resultaten TNO 
7. Pad naar VGGB voor geheel Windplan Groen 
8. Rondvraag I sluiting 

Wij vernemen het graag als jullie aanvullingen of w ijzigingen hebben op de agenda. 

Tot donderdag, 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:00 
Aan: 
CC: 

< 

mindef.nl; 
ventolines.nl> 

mindef.nl; 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Goedemiddag 

2 

riiksoverheid.nl; @mindef.nl 



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

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

This message may contain inlonnation that is not intended for you. If you are not the addressee or if thrs 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 lo the electro~c transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

BS/AL/DCO 

rijksoverheid.nl> 
donderdag 24 september 2020 14:04 

BS/AL/HOB 

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, 

doc 950 

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 locatieonderzoek. 
Deze locatie is vergelijkbaar met Herwijnen, niet significant beter. 
De motive ring voor Herwijnen (tijdspad) ken je. 

Wat betreft Dodewaard. Deze locatie valt buiten het zoekgebied op basis van de operationele eisen 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. 

Greet, 

Dr; berrct1t kan informatie be~atten d1& niel voor u is l>l!stemd lndien u niel de g!:adresseerdc bent ol di! be1ich1 abusievelijk aan u is \oegei:.onden, wo:di u 
verzocht dot aan de afz:ender te meklen en hel rencht te verwijdl;ren. OE> Sta at aanvaardt geen aar.sprakelitkheid voor schade. van welke aard 001< die 11;;-rtand 
houdt met risico·s verbonden aan het e~klronisch ve::;:enden 1•an berichten. 
This message may conta n 1nlorrnatior. lnat is no11nlended for you. If you ilfe no1 the addr~ss~ or ii this message was seni to you by m1s1ake. you a1e reques;ed 
to inform the Gend!lr and dclt)tc the message. l'he Sla1e accept~ no liability for damage of any ~;ind 1esulting 1rom the lisks inharen! in the alectror.1c transmission 
ot messages. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

BS/AL/DCO 

DMO/PROJN/DIP PROJN 
dinsdag 29 september 2020 13:40 
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CC: AVHDB/PROJ 
DGB; BS/AVHDB; 

rijksoverheid.nl; DMO/PROJN/PROJN DIP 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste 

Dank voor je mail. Het volgende: ik ga per 1 oktober met ontslag bij Defensle 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 Groen! 

Hartelijke groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 11:56 
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN; BS/AL/HOB; mindefnl.onmicrosoft.com; 

rijksoverheid. nl 
CC: AL/HDB/PROJ DGB ; 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I 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 a lies 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 ge·interesseerd. 

Met vriendelijke groet, 

Project Manager 

~entolines 
WTC Almere 251h floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands 
M: 
E: ventolines.nl 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

BS/AL/DCO 

DMO/PROJN/DIP PROJN 
dinsdag 22 september 2020 15:14 

BS/AL/HOB; 
rijksoverheid.nl; 

AL/HDB/PROJ DGB; 
DMO/PROJN/PROJN DIP; 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I 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/HOB; AL/HDB/PROJ DGB; 

DMO/PROJN/PROJN DIP; 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

Goedemorgen 

rijksoverheid.nl; 

Doc 959 

Aanstaande donderdag hebben we om 14.00 de afspraak gepland tussen Windkoepel Groen en het ministerie van 
Oefensie over de radarverstoring van Wind plan 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 een van de windparken in wind plan 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 warden. 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 17 juni met 
4. Update Wind park 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 I 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 I Windkoepel Groen Radar 

Goedemiddag 

Net met en afgestemd; we gaan voor donderdagmlddag 24 september van 14.00 -
16.00 uur. en mljn aflosser zijn dan helaas verhinderd, maar we houden elkaar 
op de hoogte. 

Tot dan, 

MVG 
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BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Allen, 

BS/Al/HOB 
dinsdag 29 september 2020 12:59 

AIJHDB/PROJ DGB; ' 
RE: Straling en kanker: vragen van inwoners uit Huisduinen 

Schikt 13 of 21 oktober voor een digltaal overleg om 13:00 in jullle agenda's? 

Hoor graag. 

Groet, 

From: 
Sent: donderdag 24 september 2020 14:26 
To: BS/ AL/HOB 
Subject: RE: Straling en kanker: vragen van inwoners uit Huisduinen 

Oat lijkt me een prima idee 

Van: mindef.nl < min def .nl> 
Verzonden: donderdag 24 september 2020 10:41 
Aan: @ggdhn.nl> 
CC: ggdgetderlandzuid.nl; mindef.nl 
Onderwerp: Straling en kanker: vragen van inwoners uit Huisduinen 

Goedemiddag mevrouw 
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Via het loket lnformatie Rijksoverheid heb lk 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 
mllitair radarstation SMART-L te Herwljnen warden er in het district van de GGD Gelderland Zuid veel 
vergelijkbare vragen gesteld . 

Het bericht van uw zijde betrof: 
"Vraag: 
lk 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. lk 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 v ia 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 Def ensie 

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

M 
E mindef.nl 

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

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

DISCLAIMER GGD HOLLANDS NOORPEN: 

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 ZIWER om veilig e mails te versturen en bestanden 
uit te wisselen. Lees meer over ZIWER 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Hoi 

BS/AL/DCO 

DMO/PROJN/PROJN DIP 
donderdag 1 oktober 2020 12:26 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; 
rijksoverheid.nl 

RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

Inhoudelijk heb ik geen opmerkingen. 

Doc 966 

DMO/PROJN/DIP PROJN; 

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. lets 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 

--~o 
Ministerie van Oefensie 
Oefensie Materieel Organisatie (OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Ka2erne I Herculeslaan 1-3584 AB I Utrecht 

Gebouw KS I Kamer 1.AOSO 
Postbus 90125 I 3509BB I MPC55A I Utrecht 

MDTN 
M + 
E mindef.nl 
I www.defensie.nl/dmo 

Van: BS/AL/ DGB/DMV/AFD VASTG 
Verzonden: woensdag 30 september 2020 10:02 
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN ; 
CC: 

rijksoverheid.nl; 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Nu met bij lage © 

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
Sent: woensdag 30 september 2020 10:01 

DMO/PROJN/PROJN DIP 



To: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; rijksoverheid.nl; 
Ors., DMO/PROJN/PROJN DIP< mindef.nl> 
Cc: < mindef.nl> 
Subject: RE: Afspraak Oefensie I Wlndkoepel Groen Radar 

Hi 

Dank voor je opmerkingen. Bijgevoegd heb ik ook mijn opmerkingen. kan jij de jouwe evt nog 
aanvullen, zodat ze naar kunnen? 

@ lees voora l mee met deze notulen. Mbt planning afgifte conditioneel WGB. 

Groet, 

From: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl> 
Sent: dinsdag 29 september 2020 15:11 
To: rijksoverheid.nl; BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Cc: DMO/PROJN/PROJN DIP< mindef.nl> 
Subject: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

Hierbij verslag met mijn opmerkingen ; pakken jullie vervolg rtchting op? 

MVG 

Van: < ventolines.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 11:56 
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; BS/AL/HOB 
< mindef.nl>; mindefnl.onmicrosoft.com; ri jksoverheid.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 a lies 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 gelnteresseerd. 

Met vriendelijke groet, 

Project Manager 
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~entolines 
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; mindefnl.onmicrosoft.com; rijksoverheid.nl; 

CC: 
Onderwerp: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

mindef.nl; 

Tljd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 (UTC+Ol:OO) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; Mistral 

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering 

Meer informatie over Teams I Opties voor vergadering 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hi 

BS/AL/DCO 

8S/AL/DGB/OMV/AFD VASTG 
vrijdag 2 olctober 2020 10:58 

8S/AL/DJZ/Cluster CR 
RE: Consistentie check 

Dank voor jullie input nog, de bief is gisteravond meegegaan, dan weten jullie dat! 

From: BS/ AL/OJZ/Cluster CR 
Sent: donderdag 1 olctober 2020 12:34 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
Subject: RE: Consistentie check 

Ha 

doc972 

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/AUDJZ/Cluster CR 

@mindef.nl> 
CC: MA, BS/ AL/OGB/DMV mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Consistentie check 

en 

Hebben jullie al naar de brieven kunnen kijken? vraagt emaar 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 202019:39 
To: BS/AL/DJZ @mindef , BS/AL/OJZ/Cluster CR @mlndef.nl> 

Cc: MA, BS/ AL/DGB/DMV mmdef.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 in {Overigens denk ik dat we met de zin 'afspraken' bij 

blijven over concept afspraken. We zeggen geen definitieve afspraken. Maar 
mogelijk kunnen we nog een synoniem verzinnen. Mogelijk toch benadrukken dan dater geen 
'definitieve schriftelijke afspraken' zijn gemaakt? 
Algemene consistentie check 

De wens is om dit morgen af te ronden. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Mlnisterie van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 
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doc 977 

BS/AL/DCO 

Van: < minezlc.nl> 
Verzonden: maandag S olctober 2020 20:50 

BS/Al../DGB/DMV/AFD VASTG Aan: 
CC; 
Onderwerp: 

@flevoland.nl 
Fwd: laatste versie FvD vragen over radar dossier - graag uiterlijk morgen een reactie 
om 1Su 

Bijlagen: image001 .png; A TTOOOO 1.htm; vragen FvD radarverstoring concept 2.docx; 
A TT00002.htm 

Dag 

Zoals eerder gemeld heeft de provincie Flevoland statenvragen van de FvD binnen gelcregen, mede nav een artikel met 
een zorgelijke toonzetting tav de windparken in de Drontenaar. 

en ik hebben bijgedragen aan de beantwoording. Oi spoort dit met bv de concept-antwoorden op de TK-vragen die 

we net hebben opgesteld. 

Desalniettemin, lijkt me handig dat jij hier oak nag even een blik op werpt. 
Gr 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @flevoland.nl> 
Datum: 5 oktober 2020 om 15:53:28 CEST 
Aan: @minezk.nl>, " 
< 

I Windunie"' 

Kopie: 
< 

@windunie.nl> 
TBV' @swifterwlntbv.nl>, 

@vattenfall.com"' @rebelgrouo.com>," 
@yattenfall.com>, 

mlnezk.nl>," 
ventolines.nl>, 

< 
< 

< ventolines.nl> 

< 
< 

@rebelgrouo.com>. 
mlnezk.nl>, 

gmail.com>, 

Onderwerp: laatste versie FvD vragen over radar dossier - graag uiterlijk morgen een reactie om lSu 

Beste allemaal 

Het heeft even op zich laten wachten, maar ik heb inmiddels duidelijkheid over water met de "kleine 
investeerders" en "gedupeerde investeerders" wordt bedoeld. lk 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 
ontvang ik uiterlijk morgen 1Su de laatste opmerkingen zodat ik het daarna aan de gedeputeerde kan 
voorleggen. 

Alvast bedanktl 

Groet 



Van 
Verzonden: donderdag 24 september 2020 15:58 
Aan: @minezk.nl>; I Windunie 
< 
CC: 

@windunie.nl> 
BV< 

@rebelgroup.com>; 
@rebelgroup.com>; 

minezk.nl>; 

@swifterwintbv.nl>; 
@vattenfall.com; 
< 

< < 
< gmail.com>; < ventolines.nl> 
Onderwerp: nwe versie FvD vragen over radar dossier 

Beste allemaal 

Hartelijk dank voor jullie reacties ! 

minezk.nl>; 
ventolines.nl>; 

Zie hierbij de volgende concept-versie voor de beantwoording van de FvO-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. Oat is ten slotte allemaal in ons belang. 
lk 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. lk heb daar 
geleend uit het antwoord van maar ik heb geen idee of het zo klopt. 
lk heb nog geen reactie van FvD over water 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, 

Coordinator 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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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

BS/AL/DCO 

< ventolines.nl > 
vrijdag 9 olctober 2020 08:25 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; 
rijksoverheid.nl 

RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

Doc 988 

DMO/PROJN/PROJN DIP; 

Bijlagen: 20200924 WKG Overleg Defensieradar en Windplan Groen na opm MinDef.docx 

Beste en 

Dank voor jullie terugkoppeling op het verslag. lk 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. n I 
CC: mindef.nl 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Hallo alien, 

lk denk dat deze even verloren is gegaan in de mailboxen. Bij deze nag een reply van 
Excuus voor de vertraging. 

Groet, 

From: DMO/PROJN/PROJN DIP< mindef.nl> 

Sent: donderdag 8 oktober 2020 10:27 

en mij op het verslag. 

To:' < ventol ines.nl>; 
ri jksoverheid.nl 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
< mindef.nl>; 
Cc: < 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. 

Macht je nog vragen hebben, dan hoar ik het graag. Dan zal ik dit intern bij Defensie coordineren. 

Met vriendelijke greet/Best regards, 

Projectleider 

Ministerie van Defensie 
Defensie Materieel Organisatie (OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht 

Gebouw KB I Kamer l.AOBO 
Postbus 90125 I 3509BB I M PCSSA I Utrecht 

MDTN 
M 
E mindef.nl 
I www.defensie.ni/dmo 

Van: < ventolines.nl> 
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:53 
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; rijksoverheid.nl; 

OMO/PROJN/PROJN DIP< mindef.nl> 
CC: ' @kpnmail.nl>; < @ventolines.nl>; 
< @ventolines.nl>; AL/DGB/DMV /PROJAF D mindef.nl>; 

< ventolines.nl>; < @planet.nl>; 
DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; mindefnl.onmicrosoft.com 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

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; mindef.nl; 

CC: 

rijksoverheid.nl 

< 
@ventolines.nl>; 

@kpnmail.nl>; 
mindef.nl ; 
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mindefnl .onmicrosoft.com· 

< @ventolines.nl>; 



< ventolines.nl>; < @planet.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I 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 a lies goed begrepen en opgeschreven hebben of dat ju Ifie wijzigingen voorstellen in het 
verslag. Mocht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleiding van het overleg met de staatssecretaris dan zijn we daar 
natuurlijk oak erg in geinteresseerd. 

Met vriendelijke groet, 

Project Manager 

~entolines 
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; rliksoverheid.nl; 

CC: 
Onderwerp: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 
Tijd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 (UTC+Ol:OO) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; Mistral 

Oeelnemen aan Microsoft Teams-vergadering 

Meer informatie over Teams I Opties voor vergadering 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 
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Doc 989 

BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

vrijdag 9 oktober 2020 14:53 
DMO/PROJN/PROJN DIP; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

Onderwerp: Re: TNO I Windkoepel Groen Radar 

Goederniddag 

Correct, bet DV rapport kunnen we niet delen. 
Echter, TNO rnaakt doorgaans een ongerubriceerde op1egger 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 bet volledige (DV) rapport wordt verstuurd naar 
Defensie. Defensie geeft dan op basis van het volledige (DV) rapport wel of geen VVGB af. 

lk 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"< 
Datum: vrijdag 9 oktober 2020 om 14:25:45 
Aan: " BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG" < 

< 
Onderwerp: TNO I Windkoepel Groen Radar 

Hallo en 

Zie onderstaande verzoek van Windkoepel/ 

mindef.nl> 

mindef.nl>," 
mindef.nl> 

lk 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 

--~o 
Ministerie van Defensie 



Defensle Materleel Organlsatle {OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1-3584 AB I Utrecht 
Gebouw KB I Kamer 1.A080 
Postbus 90125 I 350988 I MPCSSA I Utrecht 

MDTN 
M 
E mindef.nl 
I www.defensie.ni/dmo 

Van: 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 13:36 
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; 

rijksoverheid.nl 
DMO/PROJN/PROJN DIP; 

CC: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 
@planet.nl 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I 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; 
CC: mindef.nl; < @ventolines.nl>; 

< ventolines.nl>; @planet.nl 
Onderwerp: Re: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Dag 

riiksoverheid.nl 
@ventolines.nl>; 

lk 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> 
Dat um: vrijdag 9 oktober 2020 om 08:26:42 
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Aan: IL 

DIP"< 
Cc:" 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG" < mindef.nl>, " DMO/PROJN/PROJN 
mindef.nl>, " rijksoverheid.nl" riiksoverheid.nl> 

--~ 

@ventolines.nl>," 
< ventolines.nl>, " < 

< 

@ventolines.nl>," 
@planet.nl> 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

mindef.nl>," 

Dank voor jullie terugkoppeling op het verslag. lk heb de wijzigingen geaccepteerd en de vraag beantwoord. De 
toevoeging was me niet helemaal duidelijk, was het overleg met de staatssecretaris ultgesteld naar 30 september of 
later? 

We begrepen van TNO dat de rapportage is afgerond. louden 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>; 
CC: mindef.nl 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Hallo alien, 

lk denk dat deze even verloren is gegaan in de mailboxen. Bij deze nog een reply van 
Excuus voor de vertraging. 

Groet, 

From: DMO/PROJN/PROJN DIP< mindef.nl> 

Sent: donderdag 8 oktober 2020 10:27 

riiksoverheid.nl 

en mij op het verslag. 

To: ' < ventolines.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
< mindef.nl>; rijksoverheid.nl 
Cc: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 < mindef.nl> 
Subject: RE: Afspraak Defensie I 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 coordineren. 

Met vriendelijke groet/Best regards, 
3 



Projectleider 

--~o 
Ministerie van Defensle 
Defensie Materieel Organisatie (OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht 
Gebouw KS I Kamer 1.A080 
Post bus 90125 I 350988 I M PCSSA I Utrecht 

MDTN 
M 
E mindef.nl 
I 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: I @kpnmail.nl>; 

mindef.nl>; rijksoverheid.nl; 

< @ventolines.nl>; < 

@ventolines.nl>; AL/DG B/D MV /PROJAFD mindef.nl>; 
< ventolines.nl>; < @planet.nl>; 

OMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; mindefnl.onmicrosoft.com 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

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; mindef.nl; mindefnl.onmicrosoft.com; 

rijksoverheid.nl 
CC: @kpnmail.nl>; < @ventolines.nl>; 

@ventolines.nl>; mindef.nl; 
< ventolines.nl>; @planet.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

Zoals vorige week afgesproken hebben wij een verslag gemaakt van het overleg van vorige week donderdag. 
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Wij vernemen graag of we a lies goed begrepen en opgeschreven hebben of dat jullie wijzigingen voorstellen in het 
verslag. Macht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleiding van het overleg met de staatssecretaris dan zijn we daar 
natuurlijk oak erg in geinteresseerd. 

Met vriendelijke greet, 

Project Manager 

~entolines 
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: mindefnl.onmicrosoft.com: rijksoverheid.nl; 

CC: 
Onderwerp: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

mindef.nl: 

Tijd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 (UTC+Ol:OO) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; Mistral 

Oeelnemen aan Microsoft Teams-vergadering 

Meer informatie over Teams I Opties voor vergadering 

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

s 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

BS/AL/DCO 

maandag 12 oktober 2020 10:40 

l. -

DMO/PROJN/PROJN DIP 
BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG; I 

BS/AL/DS/Dir. Plan.f AfdluOptr 
RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen 

doc 990 

tno.nl'; 

EMSD, 

Na overleg met een specialist nag even een nuance op de relatie "hagen 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 warden 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 
warden 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:' • t 

I 

CC: BS/ AL/DGB/DMV f AFD V ASTG ; 
Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE; fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen 

Goedemorgen et al, 

Enkele reacties op het onderstaande: 

Als eerste: 

tno.nl; DMO/PROJN/PROJN DIP 
EMSD, BS/AL/DS/Dir. 

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/NM, rechts combinatie 
Wier/Herwijnen, Art. 10 (1) (b) ) : 



Een Soort gelijk plaatje hebben we van Gilze-Rijen in het onderzoek van "TNO Lage hoogte dekking MPR
opvolger" uit 2012 (maar dan niet in combinatie met Wier) 

--.I·--

r I 
I 

Ik denk dat dergelijke plaatsjes (zoals in het memo 2013) van de combinatie Wier/Gilze en 
Wier/Dodewaard onze argumentatie onderschrijven . 

Daarbij zal snel worden gezien dat Dodewaard een operationeel slechte optie Is. Zowel de orientatie (ver 
naar het oosten) als het omliggend terrein maakt het een (zeer) slechte optie (operationeel niet 
acceptabel}. 

Gilze-Rijen ligt (te) ver naar het zuiden, waarbij de dekking in aanvulling op Wier geen goed totaalbeeld 
geeft. Ats Wier om redenen niet beschikbaar is, is de dekking naar het noorden uitgesproken slecht 
(operationeel niet acceptabel) . 
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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 geed als op Herwljnen 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 (ender een hoek); hoe weer grondreflecties de radar 
krijgt. Die kunnen deels warden gefllterd, maar daarmee neemt de detectiekans van vl iegtuigen op lage 
hoogte wel af. Voorts hebben hoge gebouwen op vliegterrein (Gilze-Rijen) veel lnvloed om de toegestane 
(vellige) vliegbewegingen. Dat heeft vervolgens weer een relatie met de geluidszonderlng 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 warden om voldoende vlieguren te maken om te voldoen aan haar taakstelling . 

Ik weet nlet in hoeverre reeds afgegeven VVGB-en een extra probleem zouden zijn op Gilze-Rijen . Daar 
staat een MASS-radar, er wordt dus al getoetst. Oat zal bij Dodewaard well icht wel een rol spelen . 

Groet, 

Van: < rijksoverheid.nl> 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 00:56 

Aan:' 
< 
CC: 

< tno.nl>; 

mindef.nl> 
BS/AL)DGB/DMV/AFD VASTG < 

Onderwerp: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen 

mindef.nl>; 

< mindef.nl> 

DMO/PROJN/PROJN DIP 

rijksoverheid.nl>; 

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 warden omdat 'daar' veel minder omwonenden 
zouden zijn (Dodewaard) of dater 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 warden. Daar zou niemand in de buurt wonen. De eerste wonlngen (4 a 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. Oat is misschien op zichzelf al een risicofactor. Op het terrein staat 
echter nog steeds een groat, ogenschijnlljk nog functloneel bedrijfsgebouw. Ik schat dat gebouw hoger dan 25 meter. 
Daarmee zou er sprake zijn van een grate afscherming van de radar als die naast dat gebouw neergezet zou warden. 
@ 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 warden dat de radar 6p het bestaande gebouw geplaatst zou moeten warden, 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: kan 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 serleus naar willen kijken (zonder ons eigen locatieonderzoek 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 lngebed zou moeten worden, dan komt de 15 km-zone waarbinnen oak stedelijke 
hoogbouw moet worden getoetst geheel over de stad Nijmegen te liggen. Bovendien loopt het relief 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 groat staalconstructiebedrijf (Van Ravensteijn) met een 
enorme, hoge en brede bedrijfsruimte. Zou daar een grate belemmering vanuit kunnen gaan? 

Waar we het nag niet over hebben gehad zijn de beoogde windparken in zuidelljk 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 grater. Dat is 
natuurlijk waar, maar is er dan geen praktische belemmering? Je ziet niet alleen meer Randstad, maar oak veel meer 
Belgie en daarmee blijft Gilze-Rijen niet een erg efficiente 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 locatieonderzoek, 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 
hoogbouw. 

Niet ontkent kan warden 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 wel een interessante locatie zijn. 

Verder is het zo dat in 2012 (bij het TNO-memorandum) er nag bij lange na niet zoveel windparken waren in Brabant 
als nu (gepland). De beoordeling van Gilze-Rijen zou daarom (met Perseus) anno nu waarschijnlljk veel slechter 
uitpakken. 
@ onderschrijf je die stelling? 

In feite kan je stellen dat elke 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 warden gemaakt. De werkelijkheid van 
Nederland anno 2020 is dat bijna alleen Herwijnen (vanwege de bescherrning sinds 2016) nag geschikt is als 
radarlocatie. 
Is dit een potentiele quote voor een overleg in de Kamer? Is die houdbaar? 

Groet, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Mijne Dame en Heren, 

@tno.nl> 
maandag 12 oktober 2020 10:33 

I EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 

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

, EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan,/AfdLuOptr 
RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen 

@rijksoverheid.nl; 

Doc 991 

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 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Beste mensen, 

Doc 992 

BS/AL/DCO 

@tno.nl> 
maandag 12 olctober 2020 10:14 

EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 
DMO/PROJN/PROJN 

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

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdluOptr 
RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen 

@rijksoverheid.nl; 

Nag even ter aanvulling. In de onderstaan plaatjes van- wordt nag 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 



BS/Al/DCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Response 1 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

< tno.nl> 
dinsdag 13 oktober 2020 10:03 

BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG 

FW: Herwijnen aanvullende vragen DMO TNO 
weerradar De Bilt.pdf 

T 
M 

E 

location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 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: 
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electronic transmission of messages. Subject: RE: Herwijnen 
aanvullende vragen 

DMOTNO 

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.nf> 
Sent: maandag 2 december 2019 13:40 
To:' < tno.nl>; 
Cc: < t no.nl>; < 

Subject: RE: Herwijnen aanvullende vragen OMO TNO 

Hi 

< rivm.nl> 



Volgens mij een heel andere radar. En we beweren alleen iets over de Bilt. Desondanks zijn 
achtergronden voor de berekening aan het zoeken. Je hoort nag van ans. 

Met vriendelijke groet, 

From: < 

Sent: maandag 2 december 2019 13:33 
To: < @rivm.nl> 
Cc: < tno.nl>; 
Subject: RE: Herwijnen aanvullende vragen DMO TNO 
Importance: High 

Beste collega's 

< 

en ik de 

kwam net nag met een heldere opmerking. De radar in Herwijnen is een andere radar dan die in De Bilt staat. 

Is dat nag iets wat onze analyses een ander beeld kan geven? 

Grt 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T 
M 

E 

Location 

- ... From: 

Sent: maandag 2 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the december 2019 12:43 
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: 

< 
Subject: FW: Herwijnen aanvullende vragen DMO TNO 
Importance: High 

Beste 

< 

@rivm.ni' 
@rivm.nl> 
( 

Zeer bedankt dat je tijd wilt besteden om het volgende plat te slaan. De geel gemarkeerde passage staat op pagina 86 
van jullie rapport 
RIVM rapport 861020007 / 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, een in De Bilt en een in Den Helder. Een derde weerradar wordt beheerd 
door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 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 a 300 kW. Het gemiddeld vermogen is 200 a 
300 W. Uit ecn 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 daama 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 
ST AS DEF om het plenaire debat in de Eerste Kamer vanavond te bespreken. Ongetwijfeld komt dit aan bod. 

BVD! 

M.vr.gr. 

Buiten reikwijdte 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T 
M 

E 

.. -==-z-.11m.-:smiiii5 ....... ._ ... s:=:===============---=ma=ma 

Location 

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

electronic transmission of messages. 
mindef .nl min def .nl> 

Sent: zondag 1december2019 19:59 
To: < tno.nl>; 
Cc: mindef.nl; @mindef.nl; 
Subject: Fwd: Herwijnen aanvullende vragen OMO TNO 

mindef.nl 
mindef.nl 

From: 

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 lntegraal Beleid 
+31 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

BS/AL/DCO 

DMO/PROJN/PROJN DIP 
dinsdag 13 oktober 2020 10:33 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

Doc 994 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

FW: Rapportage resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen 
100335086 - PN060.44837 - 2020_resultaat_radarhindertoetsing_NM_PlanGroen_aan 
klant.pdf 

Goedemorgen, 

Ter info. Windplan is nu ook schriftelijk ge·informeerd over de radarhinder onderzoek. 

Met vriendelijke groet/Best regards, 

Projectleider 

--~o 
Mlnlsterle van Defensie 
Defensie Materieel Organisatie (OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht 
Gebouw KB I Kamer 1.A080 
Postbus 90125 I 3509BB I MPCSSA I Utrecht 

MDTN 
M 
E mindef.nl 
I www.defensie.nl/dmo 

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:57 
Aan : 
CC: DMO/PROJN/PROJN DIP 
Onderwerp: resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen 

Beste 

Via defensie begreep ik dat jullie naast mijn email bericht ook graag een officiele 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-RT-100334764. 

Groeten, 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

BS/AL/DCO 

< tno.nl> 
dinsdag 13 oktober 2020 10:44 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

FW: Toren Herwijnen 
KNMI Radar data sheet_20191203HB.docx 

Doc 995 

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). lk 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 

lnderdaad. Blijkbaar stand dat niet duidelijk in ons factsheet, ik heb het aangepast, 

From: < 

Sent: 3-dec-19 13:21 
To: (KNMI) < knmi.nl> 

Subject: RE: Toren Herwijnen 

OK, dank. Oat betekent dus circulaire polarisatie. 

Vriendelijke greet, 

From: (KNMI) < knmi.nl> 

Sent: Tuesday, December 3, 2019 12:37 PM 
To: ( < 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: ( < t no.nl> 
Cc: @knmi.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

Hallo 

See attached documents. 

Regards, 

From: < 

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: ( < tno.nl> 
Cc: < < @knmi.nl> 

Subject: RE: Toren Herwijnen 

Hoi 

lk 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, 
en frequentiebescherming 
Voor zijn email zie de cc 

Groet, 

KNMl/RDWD/ Senior Consultant 
Research and Development on Weather Observations and Data Technology 
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is de opvolger m.b.t. weerradar 



A: Utrechtseweg 297, 3731 GA, De Bllt, The Netherlands 
P: Postbus 201, 3730 AE De Bllt, The Netherlands 
R: Bl.08 
T: 
E: knmi.nl 
I: info.knml.nl/-beekhuis 
L: www.linkedin.com/pub/ 14/38/905 

From: [mailto. tno.nl] 
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 staat7 

Vriendelijke groet, 

TNO Den Haag 

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



BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Dank. 

< tno.nl> 
dinsdag 13 oktober 2020 10:08 

( BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG 

RE: Herwijnen aanvullende vragen OMO TNO 
Weerradar _DeBilt_RIVM_met_Erratum_861 020007. pdf 

voor de dossiervorming het rapport van het RIVM. 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 

E 

.. ===========:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::~•----------------------

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

Doc 996 

From: 

- Sent: dinsdag 13 
oktober 2020 10:04 
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: 

mindef.nl 

electronic transmission of messages. 
Subject: RE: Herwijnen 

aanvullende vragen OMO TNO 

Klopt, de KNMI weerradar nabij Herwijnen is niet de radar in De Silt, 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 OMO TNO 

Ha 

Dit is "het begin" van de neerslagradar. 

Verder zie ik een haarscherpe opmerking van 

namelijk 

die inmiddels in mijn geheugen op de achtergrond geraakt Is, 



Q kwam net nag 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, 

Grt 

Location 

beoordeeld in 

.. :iiW:Ji::;mR::z:;;::~::s:;:::Eiiii::l:!S::C:::s:::;:::a•---------··nnt•OE> ::i:'°" .. doc 993 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T 
M 

E 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Numrner I 

Van: 

BS/AL/DCO 

< rijksoverheid.nl > 
dinsdag 13 oktober 2020 14:07 

BS/AlJDGB/DMV/AFD VASTG 
FW: Verklaring van geen bezwaar Windplan Blauw (d.d. 7 augustus 2018, nr. 
DHW-2018-0100316082-DV) 

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:33 
Aan: 

Doc 998 

Onderwerp: FW: Verklaring van geen bezwaar Windplan Blauw (d.d. 7 augustus 2018, nr. DHW-2018-
0100316082-DV) 

Zie hieronder. 

Inderdaad, deze was van 2018. Toen ook aan jou gemaild. 

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsmanager vastgoed Defensie 

Cluster Ruimte l Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink.rijksrelaties 
Postbus 1616912500 BD Den Haag 
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping 13511 BS Utrecht 

@rijksoverheid.nl 
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl 

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van bet Rijk die op I juli 2014 
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst V astgoed Defensie, de 
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed 



Van: 
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:36 
Aan: ' '< @therockgroup.biz> 
CC: @minez.nl>; BV' 
< 

< 
swifterwintbv.nl>; ' 

rijksoverheid.nl>; 
< rijksoverheid.nl> 

< 
@swifterwintbv.nl>; 

rijksoverheid.nl>; 

Onderwerp: Verklaring van geen bezwaar Windplan Blauw (d.d. 7 augustus 2018, nr. DHW-2018-
0100316082-DV) 

Geachte 

IIet radarverstoringsonderzoek voor het windpark Blauw dat u door TNO hebt laten uitvoeren (d.d. 7 augustus 
2018, nr. DHW-2018-0100316082-DV), 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. 

Hierbij volgt het resultaat op het verzoek voor afgifte van een Verklaring van geen bezwaar (VGB) voor 
Windpark Blauw. 

In de aanvraag voor af gifte van een verklaring van geen bezwaar komt de naarn Klokbekertocht voor. In het 
radarverstoringsrapport wordt deze aangeduid als Vuursteentocht, maar zal hierbij warden aangeduid als 
K.lokbekertocht. 

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 MASS 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 K.lokbekertocht 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 za1 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 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 winmolens Elandtocht en Rendiertocht van 
Windparkblauw volgens dit getoetste plan. 

2 



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 werk.ing treden van de MPR te Herwijnen kan een aanvang 
gemaak.t worden met de bouw van Klokbekertocht en Rivierduintocht. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben gei:nformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsmanager vastgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zak.en en Koninkrijksrelaties 
Postbus 1616912500 BD Den Haag 
bezoekadres: St Jacobsstraat 200 - 4e verd.ieping I 3511 BT Utrecht 

M 
T (secretariaat) 
E @rijksoverheid.nl 
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl 

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op I juli 2014 
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de 
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed 

011 •Chi ,;i 111lfC11'llclu~ :Jevanen die <'lei "c.or u 15 •ci l11d•e11 u "'e de oe<1d de lK::•ll 01 d•· i\IAr:.•eveliJK aa u 1oe9eto1 wo1a1 u 
ve :oc.11 d.JI ;ian ri1zer10e1 ·e rnel:len 1 ::>e11c.h1 IC? ''e:mioere 1 De Sraai aan gec~r aa 1sr.•a~ 1kl·e1d vooo ~chade van welkt> aa1::l oo" ore vr=rb:ind 
noudl 1 s:eo s vc1bo1de 1 he' orns::h 'e ie•lden van oer c w~n 
Tl1•s mess;ige may co11<1•r. o•~nairo 11 •a1 !. nn; rr 1e•10ea to• yoi; t yOli <ire .~r.Khessee OI rf 1·us nessage was 1110 yo lly 1nrs1:ike yo.i Cl:e> reques1ed 
10 mlorm 111? a id oe1,;1e 1ne 1'1essage T•1e Stare •10 1abol ty for damage o' aPy i..1nd resul1111g t•orr • ic 11s~~ 1nt·c c•11 elect100 1c ta 1s niss.011 
ol "'e5s<Jges 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

BS/AL/DCO 

< rijksoverh eid. n I> 
dinsdag 13 oktober 2020 14:08 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

Doc 999 

Onderwerp: FW: 20190918 Verlaring van geen bezwaar (VVGB) Windplan Groen (d.d. 2 juli 2019. ref. 
DHW-2019- RT-1 00322340) 

En 2. 

lk heb beide nog niet zelf gelezen ... 

Van: 
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:33 
Aan: 
Onderwerp: FW: 20190918 Verla ring van geen bezwaar (VVGB) Wind plan Groen (d.d. 2 juli 2019. ref. DHW-2019- RT-1 
00322340) 

En hier de andere, van 2019. 

Met vriendelijke groet, 

RVB/Afd Klant- en Vastgoedmanagement 
Omgevingsmanoger vastgoed Defensie 

tel. 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 september 2019 16:53 
Aan: ' < minezk.nl> 
CC: < rijksoverheid.nl>; 

< minezk.nl>; 
@mindef.nl' @mindef.nl> 

< 
@sweco.nl'< 

ri jksoverheid.nl>; 
@sweco.nl>; 

Onderwerp: 20190918 Verlaring van geen bezwaar (WGB) 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-2019- 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 zeals opgenomen in de radarhindertoetsing Wind plan Groen Flevopolder van 
02 Juli 2019 metals TNO referentie DHW-2019-RT-100322340 en project nr. 060.38347 /01.28.01. 
2. De plaatsing van de voor het windplan 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 dater geen overschrijding van de gestelde 
radarverstoringslimiet is. 
4. De verplaatsing van de bestaande Gevechtsleidingradar 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 zeals is voorgelegd, ender de hier boven vermelde voorwaarden. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Defensie, 
namens deze, 

Hoofd Sectie Omgevingsmanagement 

In opdracht, 

Omgevingsmanager vastgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169 I 2500 BD Den Haag 
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping I 3511 BS Utrecht 

M 
T 
E @rijksoverheid.nl 
W http://www. ri j ksvastgoed bedri jf. n I 
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 
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doc 1000 

BS/Al/DCO 

Van: < tno.nl> 
Verzonden: woensdag 14 olctober 2020 22:47 
Aan: 
cc: 

Onderwerp: 

DMO/PROJN/PROJN DIP; 
BS/ALJDGB/DMV/AFD VASTG 

Re: ALARA: vermogen 

er warden zendtegels uitgezet, geen ontvangsttegels. Het onderscheidend vermogen in hoek (azimut en elevatie) 
wordt bij ontvangst gecreeerd, dit gaat niet aan de haal. Vriendelijke greet, 

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 warden uitgezet", dan 
zou de resolutie toch ook dichterbij de antenne lager kunnen warden? 
Oat zou wel wat operationeel-roet in het ALARA-eten gooien! 

Greet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:03 
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/OO/C41SR/SAIR C2; DMO/PROJN/PROJN DIP 
CC: 
Onderwerp: Hold your horses? 

L.S.! 

Ter 'geruststelling': de paarden kunnen weer galopperen, knijpen van vermogen hoeft als politieke 
handreiking niet afgevoerd te worden, het maakt wel degelijk uit. lk 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.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

Ben benieuwd I 

From: < tno.nl> 

Sent: woensdag 14 oktober 2020 09:09 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFO VASTG < mindef.nl> 
Cc: < tno.nl>; 
< tno.nl> 
Subject: Re: Toren Herwijnen 

Halleluja email-archief. lk heb voorts bericht van Thales gel<regen over het knijpen van het vermogen. lk 
kom daar zo op terug. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 14 okt. 2020 om 08:48 
het volgende geschreven: 

Hi 

min def .nl" < mindef.nl> 

Dank voor het doorsturen, dan kan ik namelijk benoemen dat we de KNMI gegeven nlet 
'zomaar uit de lucht' grijpen maar van het KNMI z.elf komt. 

Groet, 

beoordeeld In doc 226 
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Van: 
Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

Hallo 

Art. 11 

< @rijksoverheid.nl> 
donderdag 15 oktober 2020 11 :40 

BS/AL/DGB/DMV/AFO VASTG 
RE: fiche over plaatsing radar elders dan Herwijnen 

doc 1002 

• Wat ik w il duidelijk 

maken is dater 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 warden 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 

lk 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. Oat vermoeden heb ik op basis van onderstaande. 

Groet, 

Beoordeeld in doc 221 



Doc 1003 

TNO innovation ---•1------------• for life ---··---

Retouradres Postllu• 958&4. 2509 JG 0.o HH; 

Ministerie van Dcfensie 
Hoofddirectie Beleid 

Kamer A-21 
Postbus 20701 
2500 ES DEN HAAG 

Onderwerp 

Rectificatie TNO 2020 R 10094 

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 R10094 met de titel "Evaluatie van gezondheidsaspecten door 
RF-velden afkomstig van de voorgenomen SMART-L radar te Herwijnen". 

Het betreft een tekstuele foul in de volgende alinea van de samenvatting op 
pagina 2/48: 

"Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. 
Tegenstrijdige resu/taten 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 reafistisch. lmmers 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 word! bedoeld. Deze alinea dient te 
worden vervangen door: 

"Wetenschappefijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. 
Tegenstrijdige resultaten en wetenschappefijke onzekerheid kan bi) het publiek 
de zorgen verhogen. De wens van het publiek dat wetenschappers moeten 
kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten kan worden is 
niet realisfisch. Jmmers met zekerheid stellen daf een bepaa/d fenomeen of 
effect niet bestaat, is onmogelijk." 

De analyses en conclusies in de rapportage blijven ongewijzigd. 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende ge'informeerd te hebben. 

Hoooachtend.---

Ee1sfe auteur TNO 2020 R11278 

Defensie en Veiligheid 
Oude Waalsdorperweg 63 
2597 AK Den Haag 
Postbus 96864 
2509 JG Den Haag 

www.tno.nl 

Datum 
16 oktober 2020 

Onze referentie 
DHW-2020-ED-100335195 

E-mail 
tno.nl 

Doorkiesnummer 

Projectnummer 
060 42151 

Bijfage(n) 

Kopie aan 
Ministerie van Defensie I OMO 

Op opcruch'9n Nn TNO vjn do Algemene 
Voorweanlen vour opdrachten a1n TNO 

zoels gedeponeerll b! de Grtlle "an de 
Rechtt>ank De~ Haag en ce <amer ven 
Koophandel Den Haaa van toepHf.lng 

Oeze algemeoe voOJWaarden ttunt u tevens. 
111nd•n op www tno nl 
Op ~oek zen~e11 wtj u daze toe 

Hand•ttreg1sterni..wnmer 27376655 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

BS/AL/DCO 

< 

vrijdag 16 oktober 2020 14:05 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

tno.nl> 

CC: 
Onderwerp: 

MA. BS/AL/DGB/DMV 
RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport 

Ha 

Dank je well lk corrigeer de tekst en zal de brief aan jou en 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 

E 

~ ................................................ .. 

op laten maken. 

Location 

... 

Doc 1004 

From: 

mindef.nl 

Sent: vrijdag 16 oktober 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 202013:04 
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: 

electronic transmission of messages. 

mindef.nl 

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 oozekerheid 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: < tno.nl>; MA, BS/ AL/DGB/DMV mindef.nl> 
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport 



Beste 

Omdat ik ook asap de ontdekte dubbele 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 
krijgen. 

een versie van de officiele brief 

BVD! 
M.vr.gr. 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T 
M 

E 

.................................................. 

Location 

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

< mindef.nl> 
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 10:07 
To: < 
Cc: < tno.nl> 
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport 

In de Kamerbrief van 20-04 staat het volgende: 
13. 

mindef.nl 

From: 
mindef.nl 

Waarom kan er met de Nederlandse hoge(re) 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) blootstelllngsllmieten 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 warden 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. Tegenstrijdige resultaten en 
wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publiek de zorgen verhogen. De wens van het publiek dot wetenschappers 
moeten kunnen bewijzen dot een negatief gezondheidsejfect uitgesloten kan worden is niet rea/istisch. lmmers met 
zekerheid kunnen uitsluiten dot een bepaald fenomeen of effect niet bestaat, is onmogelijk.11 

2 



Hleruit 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. Oat 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. Wei stand 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. 

lk 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. 
(Wei 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'. lpv het risico lopen 'wat houd je nog meer 
achter'/'heb je nog meer fouten'7 

Groet, 

From: < 

Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:42 
To: MA, BS/AL/DGB/DMV 
Cc: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < 
Subject: Re: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport 

Ha en 

mindef.nl> 
mindef.nl>; 

Is dan mijn suggestie voor een kort verduidelijkend memo handig7 

Daarin kan ik refereren naar een 'zeer oplettende lezer'. 

Gelukkig blijven de conclusies ongewljzigd. 

Grt 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 16 okt. 2020 om 09:37 heeft " 
geschreven: 

mindef.nl" 

3 

< 

mindef.nl> het volgende 



Complimenten dat je deze onderkend hebt 
lk ben taalkundig best goed ... rekenkundig niet. loch 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 < 

Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:27 
To: ' < 

mindef .nl>; < 

Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO 

tno.nl>; 
tno.nl> 

mindef.nl> 

MA, BS/AL/DGB/DMV 

lk denk dat het voorstel van ook het beste is. lk ga alle kamerbrieven/website sinds het 
even naspitten of we daar deze zin oak opgenomen is en of die daar dan oak 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 warden is niet 
realistisch. lmmers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of effect niet bestaat, is 
onmogelijk. 

Het gaat daar over de slotzin. 

Grt 

(ik ben zo even weg, moet in Bronovo een swab laten nemen). 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 
E 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. 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>; 

mindef.nl 
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport 

lk 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 VASTG 
< mindef.nl> 
Cc: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl> 
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO 

Goede morgen en 

zeer scherp. Hoeveel mensen dit rapport al we niet gelezen hebben .... lk moest hem wel 20 keer 
lezen voordat ik door had water 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 ltiel bestaat, is onmogelijlc 

Doorhalen wat niet van toepassing is. 

lk vind de suggestie va1 best goed, dan komt er te staan 

lmmers met zekerheid stellen dot een bepaa/dfenomeen of effect niet bestaat, is onmogelijk 

Vanwege transparantie en open communicatie denk ik dat we hier wel wat mee moeten. tk zal aan 
tekstverwerking vragen hoe errata bij rapporten gemaakt moeten warden. 

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? 

lk kom hierop terug. 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 
E 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. 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 < mindef.nl 
Subject: Re: Taalkundige fout ontdekt in TNO 

lk denk dat 'kunnen uitsluiten' vervangen moet warden door 'stellen', mee eens? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 15 okt. 2020 om 16:36 
het volgende geschreven: 

mindef.nl" < mindef.nl> 

Hi en 

lk 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 besraat, 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. lk 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 I 2511 CB I Den Haag I Kamer A-21 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 
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M 
E mindef.nl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hi 

BS/AL/DCO 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
donderdag 22 olctober 2020 10:08 

RE: Kaart' concentrische cirkels'-vraag 

doc 1009 

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? Oat we dan al een waarde 
hebben voor 300 meter kunnen we dan overnemen. 

Greet, 

From: 
Sent: donderdag 22 oktober 2020 08:37 
To: BS/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? 

lk 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 ans laatste rapport gemotiveerd dat dat kon. Maar wat de minimale afstand was, heb ik niet bepaald 
dus moet ik nakijken. 

Wordt vervolgd. 

Grt 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 22 okt. 2020 om 08:01 heeft" 
geschreven: 

mindef .nl" < mindef.nl> het volgende 



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 datjullie behoefte hebben naar die grotere zekerheid Obv metingen Wier? Heeft 
<lat met het model te maken? 

Groet, 

Van: 11 
( < tno.nl> 

Datum: woensdag 21oktober2020 om 17:47:25 
Aan: 11 < 
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG" < 

tno.nl>," 
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: < 

Sent: Wednesday, October 21, 2020 4:05 PM 
To: mindef.nl 
Cc: < 

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. 

lk voorzie overigens wel een wat technisch georienteerder probleem. Voor 370m heb ik al moeten 
rechtbuigen dat we niet meer in het verre veld zitten. Voor afstanden 50-200 mis dat nag vervelender. 
lk wil daar ook nog wel eens goed over na kunnen denken. (@ 

Grt 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Op 21 okt. 2020 om 15:40 heeft " 
het volgende geschreven: 

Beoordeeld in doc 239 

3 

mindef.nl" < mindef.nl> 



Van: 
Verzonden: 

BS/AL/DCO 

EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
donderdag 22 oktober 2020 08:56 

Doc 1011 

Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; DMO/PROJN/PROJN DIP 
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
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 I "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 nag 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 oak mijn tekst in de andere mail: 

Ik denk dat het aak belangrijk is om te begrijpen dat er een verschil zit tussen de afwegingen rand het 
accepteren van marginale bavennarmatieve verstaring irt een VVGB (waar we oak het juridische recht 
hebben het niet te accepteren) en de afwegingen die warden gemaakt wat nu precies een gaede plek is 
vaor de radar (waar we moeten deafen met de omstandigheden zaals die zijn). Bij dat laatste wordt ook 
rekening gehauden 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 een aperatianele-afwegingen-hoop warden 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/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: RE: resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen 

Hi beiden, 

Hebben we inzicht in hoeveel 0(o de windparken Flevoland MPR NM verstoren? Volgens mij is dat het DV 
onderdeel van het onderzoek en zit dat hier niet in (en dat moeten de wlndinitiatiefnemers ook niet weten 
den ken?) 



@ 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 waarorn Deil wel kan met X% verstoring maar 
Flevoland niet met X% verstoring. Hoeveel verschil zit er in de verstoring is de bottomline van rnljn vraag . 
We moeten er mogelijk vanult gaan dat deze voor Flevoland ook opgevraagd gaan worden. 

Groet, 

beoordeeld in doc 994 

--~o 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Hi 

BS/AL/DCO 

BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG 
vrijdag 23 oktober 2020 15:57 

Re: Radar Gilze Rijen 

Doc 1012 

Misschien is het goed om na het weekend even met elkaar af te stemmen water nog allemaal 'op de plank ligt'. 
Want ik merk dat ik nu niet helemaal scherp heh 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 <lat na bet 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 atblazen ;) Fijn weekend al vast 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/AUDGB/DMV/AFD VASTG" < 
< 
Cc:" 
Subject: RE: Radar Gilze Rijen 

Ha 

Even om inderdaad stress te voorkornen. 

mindef. nl>, " 

< mindef.nl> 

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. 

Oat wit 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 

Buiten relkwljdte 



Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 

E 
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location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 

Rijen 

From: 
mindef.nl 

Sent: vrijdag 23 oktober 
202015:45 
To: 

Cc: 
mindef.nl 

Subject: RE: Radar Gilze 

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, warden 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: < 
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 15:42 
To: BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG < 
Cc: 
Subject: RE: Radar Gilze Rijen 

Ha 

mindef.nl>; 
< 

< 
mindef.nl> 

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

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 

E 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 

< mindef.nl> 
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 12:43 
To: < < 

2 

From: 
mindef.nl 



Cc: mindef.nl 
Subject: RE: Radar Gilze Rijen 

Hi 

Ja, deze mail bedoelde ik inderdaad (f; Thanks. De laatste weken kan ik door de wirwar van mailtreins en de hoeveelheid 
ervan soms echt verdwalen in Outlook. Oat helpt allemaal niet. 

lk 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: < 

Sent: vrijdag 23 oktober 2020 11:20 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < 

Cc: 
Subject: RE: Radar Gilze Rijen 

Ha 

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

mindef .nl>; 
< 

< 
mindef.nl> 

Mbt de berekeningen. lk 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 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 

E 

~:c:================-~~.....,.~-==========::;:...~~.::::===::::::== 

Location 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

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>; < 
Cc: mindef .nl 
Subject: Radar Gilze Rijen 

Hi beiden, 

3 

From: 
mindef.nl 



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. 

Greet, 

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc 1013 

BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: zondag 25 oktober 2020 09:03 
Aan: ( BS/AUDGB/ DMV/AFD VASTG; 
CC: 
Onderwerp: RE: Gilze op 50 meter 

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 "nabewerklng"? 

Greet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 15:28 
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG ; 

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 vergetenl 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Friday, October 23, 2020 12:40 PM 
To: mindef.nl; ( < tno.nl>; < t no.nl> 
Subject: RE: Gilze op 50 meter 

HI alien, 

Mlsschlen 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 aanleid ing van onderstaande mailtrein namelijk). 

Groet, 



From: < mindef.nl> 
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 11:57 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.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 
hec Elandproef rapport. Het zou mooi zijn als we deze stijl aan kunnen houden. A1s TNO de basis aan kan 
leveren, dan kan ik LuCo vragen de plaacjes weer zo aan le passen? 

Groel, 

Van: 11 BS/AIJDGB/DMV/AFD VASTG" < 
Datum: vrijdag 23 oktober 2020 om 11: 12:26 
Aan: 11 

( < tno.nl>, "' 
" 
Onderwerp: Gilze op 50 meter 

Hi alien, 

mindef.nl> 

< 
< 

tno.nl>, 
mindef.nl> 

Ik kan de mail niet meer 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 warden op SO 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 SO 
meter? 

Kunnen jullie dit toelichten/uitwerken? 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hi 

BS/AL/DCO 

BS/AlJDGB/DMV/AFD VASTG 
dinsdag 27 oktober 2020 09:06 

RE: Cluster onderzoek ALS 

Dank voor je informatie, we nemen contact met hen op. 

Doc 1015 

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 betre~ prima als je zelf contact opneemt met het ALS-centrum . 
Je kunt het beste bellen met of mailen naar info@als-centrum.nl. 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 

Gelderland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 
T 088 144 71 44 
www.ggdgelderlandzuid.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGOleefomgeving .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. lk 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 oak prlma om dit zelf te doen, maar dan wel graag met jullie toestemming. Wat jouw voorkeur hee~. 

Groet, 

From: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Sent: dinsdag 13 oktober 2020 15:19 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.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 

GGD Gelderland-Zuid 

Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 
T 088 144 71 44 
www.gqdqelderlandzuid .nl 

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 

nl! 



Ik was even benieuwd of je mogelijk al meer 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 oak over in het ronde tafel gesprek d.d . 
10 september, dat deze eraan zat te komen, dus lk ben benieuwd of hier al meer nieuws over is. 

Hoar graag! 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 

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

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

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

Van: < ventolines.nl > 
Verzonden: 
Aan: 

woensdag 28 oktober 2020 07:22 
BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG; DMO/PROJN/PROJN DIP; 

CC: 

Onderwerp: 

Hallo 

rijksoverheid.nl 
EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 

@planet.nl 
RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

lnmiddels hebben we van TNO de rapportage ontvangen, waarvoor dank. 

Als we het ans geed herinneren is er een wetgevingsoverleg geweest afgelopen maandag 26 oktober. Onze achterban is 
erg benieuwd of hlerover al wat nieuws te melden is. 

Bij voorbaat dank als je een update kunt geven ! 

Met vriendelijke groet, 

Project Manager 

~entolines 
WTC Almere 25th 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; 
CC: mindef.nl; < @ventolines.nl>; 

< ventolines.nl>; @planet.nl 
Onderwerp: Re: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Dag 

rijksoverheid.nl 
@ventolines.ni>; 

lk 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/PROJN 
DIP"< mindef.nl>, 11 rijksoverheid.nl" ri jksoverheid.nl> 
Cc: 11 

< @ventolines.nl>, " 
< ventolines.nl>, " 

< 

@ventolines.ni>, " 
@planet.nl> 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

mindef.nl>," 

Dank voor jullie terugkoppeling op het verslag. lk 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 ontvangen7 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>; 
CC: mindef.nl 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Hallo allen, 

lk denk dat deze even verloren is gegaan in de mailboxen. Bij deze nog een reply van 
Excuus voor de vertraging. 

Groet, 

From: DMO/PROJN/PROJN DIP< mindef.nl> 
Sent: donderdag 8 oktober 2020 10:27 

r iiksoverheid.nl 

en mij op het verslag. 

To:' 
< 

< 

mindef.nl>; 
ventolines.nl>; 

rijksoverheid.nl 
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

Cc: < mindef.nl> 
Subject: RE: Afspraak Defensie I 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 coordineren. 

Met vriendelijke groet/Best regards, 

Projectleider 

--~o 
Ministerie van Defensie 
Oefensie Materieel Organisatie (OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1- 35811 AB I Utrecht 
Gebouw KS I Kamer 1.A080 
Postbus 90125 I 350980 I MPCSSA I Utrecht 

MDTN 
M 
E mlndef.nl 
I www.defensie.nl/dmo 

Van: < ventolines.nl> 
VerzondenJ: donderdag 1 oktober 2020 12:53 
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; rijksoverheid.nl; 

CC: ' 
DMO/PROJN/PROJN DIP< mindef.nl> 

< 
@ventolines.nl>; 

< 

@kpnmail.nl>; 

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

< @ventolines.nl>; 
AL/DGB/DMV/PROJAFD 

< @planet.nl>; 
mindefnl.onmicrosoft.com 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

mindef.nl>; 

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 
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Aan: 

CC: 

mindef.nl; 
rijksoverheid.nl 

mindef.nl; 

kpnmail.nl>; 
@ventolines.nl>; mindef.nl; 

< ventolines.nl>; < 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

mindefnl.onmicrosoft.com; 

@ventolines.nl>; 

@planet.nl> 

Zoals vorige week afgesproken hebben wij een verslag gemaakt van het overleg van vorige week donderdag. 

Wlj vernemen graag of we a lies goed begrepen en opgeschreven hebben of dat jullie wljzigingen voorstellen in het 
verslag. Macht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleiding van het overleg met de staatssecretaris dan z.ijn we daar 
natuurlijk ook erg in gei'nteresseerd. 

Met vriendelijke greet, 

Project Manager 

~entolines 
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; rijksoverheid.nl; 

CC: 
Onderwerp: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 
Tijd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 (UTC+Ol:OO) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering; Mistral 

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering 

Meer informatie over Teams I Opties voor vergadering 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

BS/AL/DCO 

< tno.nl> 
woensdag 28 oktober 2020 1 5:08 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; 

RE: Nieuwe versie TNO-memo 
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 

Doc 1019 

DMO/PROJN/PROJN DIP 

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, 

Ttiis message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if ttiis message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delele the message. TNO accepts no liability for the contenl of this e-mail, lor the manner 1n wh,ch you use it and tor 
damage of any kind resulting from the risks inherent to the elec1ron1c transmission of messages. 
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BS/AL/DCO 

Van: < ventolines.nl > 
Verzonden: 
Aan: 

woensdag 28 oktober 2020 07:22 
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; DMO/PROJN/PROJN DIP; 

CC: 

Onderwerp: 

Hallo 

rijlcsoverheid.nl 
EMSD, CLSK/PLV C-LSK/D0/C41SR/SAIR C2; 

@planetnl 
RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

lnmiddels 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 gevenl 

Met vriendelijke groet, 

Project Manager 

~entolines 
WTC Almere 251t1 floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands 
M : 
E: ventolines.nl 
W: www.ventolines.nl 

Van: mlndef.nl < mindef .nl> 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:28 
Aan: < ventolines.nl>; mindef.nl; 
CC: min def .nl: < @ventollnes.nl>; 

< ventolines.nl>; @planet.nl 
Onderwerp: Re: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Dag 

rijksoverheid.nl 
@yento!ines.nl>; 

lk 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 olctober 2020 om 08:26:42 
Aan: • BS/AL/OGB/OMV/AFO VASTG" < mindef.nl>, '' DMO/PROJN/PROJN 
DIP"< 
Cc:,. 

< 

mindef.nl>, -

@ventolines.nl>,' 
< ventolines.nl>," 

rijksoverheid. nl" rijksoverheid.nl> 
< 

@ventolines.nl>, •· 
@planet.nl> 

mlndef .nl>, " 

Onderwerp: RE: Afspraak Oefensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

Dank voor jullie terugkoppeling op het verslag. lk 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 rap portage is afgerond. Zou den 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: mjndef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 8 olctober 2020 10:32 
Aan: mindef.nl; < yentolines.nl>; 
CC: mindef .nl 
Onderwerp: RE: Afspraak Oefensie I Windkoepel Groen Radar 

Hallo alien, 

lk denk dat deze even verloren Is gegaan in de mailboxen. Bij deze nog een reply van 

Excuus voor de vertraging. 

Groet, 

From: DMO/PROJN/PROJN DIP< mindef.nl> 

Sent: donderdag 8 oktober 2020 10:27 

rijksoverhe1d.nl 

en mij op het verslag. 

To: < ventolines.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
< mindef.nl>; ritksoverheid.nl 
Cc: < m1ndef .nl> 
Subject: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

2 



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 coordineren. 

Met vriendelijke groet/Best regards, 

Projectleider 

--~o 
Ministerie van Defensie 
Defensle Materieel Organisatie (OMO) 
Dlrectle Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1- 3584 AB I Utrecht 
Gebouw KS I Kamer l.AOSO 
Postbus 90125 I 350988 I MPCSSA I Utrecht 

MDTN 
M 

E mindef.nl 
I www.defensie.nl/dmo 

Van: < ventoltnes.nl> 
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:53 
Aan: 85/AL/OGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; rijksoverheid.nl; 

DMO/PROJN/PROJN DIP< mindef .nl> 
CC: < @kpnmail.nl>; < @ventolines.nl>; 

@ventolines.nl>; AL/DGB/DMV/PROJAFD mlndef.nl>; 
< ventollnes.nl>; < @planet.nl>; 

DMO/PROJN/OIP PROJN < mindef.nl>; mindef nl.onmicrosoft.com 
Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

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 
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Aan: 

CC: 

mindef.nl; 
rijksoverheid.nl 

mindef.nl; 

konmail.nl>; 
@ventolines.nl>; min def .nl; 

< ventolines.nl>; < 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste en 

mindefnl.onmicrosoft.com: 

@ventolines.nl>; 

@planet.nl> 

Zoals vorige week afgesproken hebben wij een verslag gemaakt van het overleg van vorige week donderdag. 

Wij vernemen graag of we a lies goed begrepen en opgeschreven hebben ·Of dat ju I lie wijzigingen voorstellen in het 
verslag. Mocht er daarnaast al nieuws zijn naar aanleidlng van het overleg met de staatssecretaris dan zijn we daar 
natuurlijk ook erg in geinteresseerd. 

Met vriendelijke greet, 

Project Manager 

~entolines 
WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands 
M: 
E: ventohnes.nl 
W: www.ventolines.nl 

--Oorspronkelijke afspraak-
Van: 
Verzonden: donderdag 3 september 2020 15:51 
Aan: mlndef .nl; mindef.nl; 

mindef.nl; mindefnl.onm1crosoft.com; nJksoverheid.nl: 

CC: 
Onderwerp: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 
Tijd: donderdag 24 september 2020 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatle: Microsoft Teams-vergadering; Mistral 

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering 

Meer informatie over Teams I Opties voor vergadering 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Geachte heer 

BS/AL/DCO 

rijksoverheid.nl > 
donderdag 29 oktober 2020 14:36 

BS/ AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
RE: Planning RCR 

beste 

Doc 1022 

Zoals al eerder besproken staan voor het RVB de ruimtelijke procedure en de behandeling in de kamer las 
van elkaar. 
De RCR is in februari gepubliceerd. Dit is een genomen besluit, het feit dater in de kamer naar aanleiding 
van dit dossier in diverse overleggen nag vragen warden gesteld is voor ans 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 warden verwerkt. Beide stappen warden uitgevoerd met een accordering door Defensie in haar 
rol van opdrachtgever. Zodra dit gereeds is zal over gegaan warden tot publicatie van het ontwerp. Zadra 
er concreet zicht is op een publicatiedatum zal ik je 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, 

-- ---Oorspronkelljk bericht-----
Van : < WestBetuwe.nl> 
Verzonden : woensdag 28 oktober 2020 10:44 
Aan : rijksoverheid.nl> 
Onderwerp : FW: Planning RCR 
Urgentle: Hoag 

Geachte 

Kun jij kart 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 warden gezet . 

Blj voorbaat dank . 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 

I I WestBetuwe.nl Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen 
oneven weken), woensdag en donderdag 



Kuipershof 2 I 4191 KH Geldermalsen 

Postbus 112 I 4190 CC Geldermalsen 
0345 - 72 88 00 I gemeente@westbetuwe.nl I 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 kamerbehandellng 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 
behandellng in de kamer is. Kunnen wij kljken of hier rekening mee is gehouden? 

Hartelijke 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. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Doc 1027 

BS/ALJDCO 

Van: < ventolines.nl > 

Verzonden: 
Aan: 

maandag 2 november 2020 12:36 
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; DMO/PROJN/PROJN DIP; 

CC: 
rijksoverheid.nl 

EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 
@planet.nl; 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

Beste 

Bedankt voor je bericht. lnderdaad vervelend dat het is uitgesteld, ook voor jullie denk ik. 

lk hoop ook dater meer duidelijkheid komt eind november. 

Groeten 

Van: mindef.nl 
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 13:56 
Aan: mindef.nl; rijksoverheid.nl 

minezk.nt 

CC: mindef.nl; @planet.nl; 
minezk.nt 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Hallo 

Het wetgevingsoverleg dat gepland stond in oktober is vanwege de gedeeltelijke lockdown verplaatst naar 23 november 
a.s. Oat betekent dat ik er dus ook helaas nog niets over kan zeggen. 

lk begrijp dat dlt 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 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

BS/AL/DCO 

BS/ALJDGB/DMV/AFD VASTG 
donderdag 26 november 2020 16:25 

I 
AljDGB/DMV /PROJAFD; 

CDR, BS/ AljDGB/DMV 

doc 1035 

Onderwerp: RE: Radargate Herwijnen: 114 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. Macht ze een definitief stuk / memo 
w illen hebben, dan hoer 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 dater zekere onjuiste aannames zijn gedaan 
waardoor de uitkomst ver van de werkelijkheid st aat. ls zoiets nog mogelijk? 
Klein dingetje: ik zou in de eerste zin 
Naar aanleiding van bet aan mij verslrekte Excel spreadsheet waarmee mu wnrden aangetoond dat de primaire radarcomponent van 

de SMART-L installatie niet aan de ICNIRP ricbtlijo voldoet wordt bet volgende opgemerkt 

Het groene woord willen toevoegen. 

Is dat een idee? 

Groet, 

From: 
Sent: donderdag 26 november 2020 16:01 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
Cc: AL/DGB/DMV/PROJAFO; 
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. lk 
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. lk 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. lk heb er trouwens geen weet van dater ook andere 
verhoudingsgetallen zijn genoemd. 

Greet! 

PS: lk 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. lk weet niet of 
het AT rapport openbaar wordt. 



From: mindef .nl < mindef.nl> 
Sent: Thursday, November 26, 2020 1:31 PM 
To: < tno.nl>; < 

Cc: mindef.nl 
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 die 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 
berekenlngen/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. 

lk 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-I niet voldoet. 

Hoor graag! 

From: BSc, BS/AL/BSG @mjndef.n!> 
Sent: donderdag 26 november 2020 10:59 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mlndef.nl>; 

Al/DGB/DMV /PROJAFD mlndef.nl> 
Cc: CDR, BS/AL/DGB/OMV @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 comitC/de stichting heeft de VCD weer gezocht met oog op het WOO. Zouden jullie dit voor willen 
bereiden? 

Barbara zal voor het weekend al iets nodig hebben ter voorberciding. Lukt dat? 

Groeten, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

BS/AL/DCO 

< minezk.nl> 
vrijdag 27 november 2020 13:50 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; lngen, DC, van, GENMAJ, MA, 
BS/AL/DGB/DV 

Doc 1036 

Onderwerp: FW: 20201127 Verklaring van geen bezwaar (WGB) Windplan 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. 
Gr 

Van: 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 13:36 
Aan: 
CC: 

tno.nl; 
@mindef.nl; 

Onderwerp: 20201127 Verklaring van geen bezwaar (WGB) Windplan Blauw (Flevoland) 

Geachte 

@mindef.nl; 

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-100335700 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 
windplan Blauw volgens dit getoetste plan. 

Het ministerie van Defensie kan zich vinden in de onderzoeksresultaten van TNO en ziet daarnaast oak geen andere 
redenen om zich tegen de komst van dit wind park te keren. 

Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaren heeft tegen het realiseren van Windplan Blauw zeals is 
voorgelegd. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben ge·informeerd. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Defensie, 
namens deze, 



Hoofd Sectie Omgevingsmanagement 

In opdracht 

Omgevingsmanager vastgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169 I 2500 BD Den Haag 
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping I 3511 BS Utrecht 

M 
T (secretariaat) 
E @rijksoverheid.nl 
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl 

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

Onderwerp: 

( I BS/AUOS 
maandag 23 september 2019 13:25 

doc 1044 

I 'Kab OS; BS/AUOS/Kab OS; 
BS/AUDS/Kab OS 

FW: Onjuistheden en nieuwe informatie over Militaire radar in Herwijnen. Hoe onvolledig 
en onjuist kan informatie zijn? Oinsdag moties! 

Bijlagen: A TT00001.htm; A TT00001.htm; A TI00001.htm; A TT00002.htm; VAO Herwijnen verslag 
11 sept 19.docx; ATI00003.htm; ATT00002.htm; ATT00004.htm; kamerbrief-over-het
besluit-tot-toepassing-van-de-rijkscoordinatieregeling-ten-behoeve-van-het
project-'militair-radarstation-herwijnen' .pdf; A TTOOOOS.htm; A TT00003.htm; 
ATT00006.htm; ATT00002.htm; ATT00007.htm; ATT00004.htm; ATTOOOOB.htm 

Van: I , BS/AL/BSG 
Ver2onden: maandag 23 september 2019 13:24:58 (UTC+Ol:OO} Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wen en 
Aan: BS/AL/OS 
Onderwerp: Fwd: Onjuistheden en nieuwe informatie over Milltaire radar in Herwijnen. Hoe onvolledig en onjuist 
kan lnformatle zijn? Dinsdag moties! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: It! , BS/ALJBSG" @mindef.nl> 
Datum: 23 september 2019 om 08:49:05 CEST 
Aan: CORE, MA, BS/ALIHDB" @mindef.nl> 
Kopie: ' . EMSD, BS/AI.JBSG/Mobpool" 
< @mindef.nl> 
Onderwerp: Doorst.:[~~·] Onjuistheden en nieuwe inf ormatie 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? Ile 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 groer, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Begin doorgestuurd bericht: 

[Paginanummer] 



radarinstallatie in Herwiinen op een andere. meer geschikte 
locatie wordt geplaatst. 

Uiteraard hebben de moties 653 Cstralingonderzoekl. 654 
(monitoren personeel defensie), 655 (altematieve Jocatie) en 
656 (onderzoeksinstituten) ook onze steun. waarbij motie 655 
(altematieve 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 bet 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 onvoJledigheid, onjuistheid. De inhoud van 
deze brief rcchtvaardigt ons verzock de moties te ondersteunen. 

Cwnulatlef 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 bier 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: 

Htt memorandum, de onderzoelcsopdracht voor het vef'llolgo11denod naar 
cwnulatieve effecten en de specifielt.e vragen van Defensie lijn inmiddels mer de 
geineente We.tr Betuwe gedeeld. Hiennee word1 de gemeente W~t Betuwe i11 de 
gelegenlzeid gesteld om de vraagstelling aan te vullen. Ook tal Defensie in overleg 
met de gemeellle beven of en /toe bewoners hierbij worden betrolclcen. Doi: kiln de 
gemeente voorstellen om andere gerenommeerde wetensclrappelijke 
onderzoek.sin.stiruun bij dit onde'7.oelc le betrelcken. 

Waarom wordt dit Memorandum, waar wij pas sinds 2 weken 
door Follow the Money van weten, niet ook direct met ons aJs 
bewoners gedeeld? (n plaats van '1of en hoe". Ondertussen zijn 
wij specialisten op bet 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 veldsterkte hoger dan 6V/m en gemiddeld 
tussen 0,3V/m en 3V/m. Defensie houdt vast aan 50V/M omdac 
het stralingsniveau van deze radar daar dicht in de buwt zal 
komen, is ons vermoeden. Maar ook hier geen duidelijkheid, 
concrete getallen en bewijs. 

Factor tijd: 

[Paglnanummer} 



Door Defensie wordt nu ineens de factor tijd gebruikt om baast 
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 uitvaJlen 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/actueel/nieu ws/2018/ 10/09/ grote
opknapbeurt-voor-radars ysteem 
https://magazines.defensie.nl/materieel gezien/20 l 7 /09/artikel
nieuwe-smart-l-elr-radar 

Daamaast zullen de te nemen vervolgstappen in de RCR 
procedure zorgen voor nog mecr vertraging door de 
bezwaarhebbcnden (bewoners en gemeente West Betuwe). Er 
kan beter NU bcsloten worden voor een altematief 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 vermogcn heeft "onder de IOOkW"; 
dus onder 100.000 Wan!! Of het was echt classified (maar dan 
zou deze info niet worden gegeven); anders was de gevraagde 
informatie weer onterccht 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 oefengebleden: 
Er wordt gesproken over de bewaking van het luchtruim en het 
begeleiden van militaire luchtoperaties in nationaJe 
oefcngebieden. Naast de gezondsheidsrisico's. vragcn we wat 
de overlast zaJ gaan worden door her oefenen met straks de (35 
+ 9) F35 gevechtsvliegtuigen die moeilijk door een radar 
kunnen warden gedetecteerd. De radar zal dan ook vooral in de 
sterke staring mode gebruikt gaan warden met piekbelasting. 
We verwachten ook overlast te krijgen met diverse radar 
oefeningen in ons woongebied. Ook hier wordt geen 
duidelijkheid over gegeven. 

Rijkscoiirdinatie regeling en RIP: 
Belanghcbbenden die een zienswijze indienen als hct 
Rijksinpassingsplan (RIP) ter inzage ligt, kunnen vervolgens 
tegen het besluit tot vaststelling van het RIP bcroep 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 bet AO waarin zij aangaf dat gemeente en provincie op 
alle normale stappen in de procedure hun zienswijze mogen 

[Paginanummer] 



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 warden 
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 rijrrien 
met bijgaande artikelen dat in de haven in Rotterdam een 70 
meter hoge radarinstallatie wordt gebouwd, en zelfs een van 
118 meter hoog? 
httos ://www.transport-online.nl/si te/92041/maasvlakte-kri j gt-
70-meter-hoge-radartoren/ 
https://www.gww-bouw.nl/attikel/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.descencor.nl/flevoland/hoe-ruzie-over-een
militaire-radru·-bij-apeldoorn-de-bouw-van-twee-
megawi ndparken-in-flevoland-lam-lc gt-ae39f54 7 / 

Een merkwaardige quote uit het artikel is de volgende: 
Voor de megawindparken in Flevoland is her 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 Flevolandse windparken niet van start. Volgens Visser 
is dat een groat 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 Zak.en 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 weals 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 aJle 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 aJtematieve locatie". Het is tijd 
dat de stass dit ook gaat doen. 

Met vriendelijke groet, 

(Paglnanummer] 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Dr. ir., BS/AL/BSG 
woensdag 29 april 2020 16:53 
Craaikamp, GEA, van, Mr., BS/AL 

doc 1052 

schriftelijke ronde BR: Nota informatiepositie BR grote of gevoelige projecten 
20202 04 29 Aanbiedingsnota van BR grate of gevoelige projecten.docx 

Vanuit DGB komt het verzoek bijgevoegde nota via een schriftelijke ronde aan de BR aan te bieden. 
Hoewel niet getekend is mij verzekerd dat kkoord is. 
De nota doet een voorstel ter verbetering van de inforrnatiepositie van de BR 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 
BR. 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 blljft 
het geheel overzichtelijk. 

Kan jij instemmen met het voorleggen van dit stuk voor een schriftelijke ronde aan de BR? 

Overigens komt er ook later deze week nog een stuk voor een schriftelijke ronde, de strategienota 
OB2021, deze moet naar de ministerstaf van 11 mei door. 

Prettige avond. 
Groet, 
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From:• ggdgelderlandzuid.nl> 
Sent: Friday, March 2, 2018, 3:33 PM 
To:' < lingewaal.nl>; "' 
< rijksoverheid.nl>; " mindef.nl"' < mindef.nl>; • 

@kennisplatform.nl> 
Cc: < @lingewaal.nl>; < @lingewaal.nl>; 

"< @lingewaal.nl>; < @lingewaal.nl>; 
< @lingewaal.nl>; < lingewaal.nl> 

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

vertelde dat hi) het verhoogd voorkomen van ALS in Herwijnen heeft gemeld bij het ALS-centrum. 
lk 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 

Weri<dagen ma en di tot 15 uur, do en vrij 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen 

Gelderland·Zuid 

GGD Gelderland-Zuld 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmeilen 
T (088) 144 71 44 
www.ggdgelderlandzuid.ni 

Van: [mailto: lingewaal.nl) 
Verzonden: maandag 26 februari 2018 17:35 
Aan:' mindef.nl'; 
CC: 
Onderwerp: in loop /-informatieavond radartoren, Broekgraaf l te Herwijnen 
Urgentie: Hoog 

Ls., 
Bijgaand treft u aan een samenvattend verslagje van het bestuurlijk overleg van 19 februari jl. 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 ge'informeerd bij het dorpshuis wanneer deze avond gehouden kan warden. 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 oak 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 
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. 
lndien u aanwezig kunt zijn, neem ik in de loop van deze week nog contact met u op voor nadere 
afspraken. 
T. a. v. de heer 
ik heb vandaag geprobeerd met hem telefonisch contact te leggen. Oat is me nag niet gelukt. Morgen 
een nieuwe paging. 
Voorlopig tot zover. 
M.vr.gr., 

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
ofdeling Ruimtelijke lo ken 
telefoon: 
emoi/odres: 

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/AUDJZ" < mindef.nl> 
Sent: Friday, November 1, 2019, 9:19 AM 
To: ' AUHDB" mindef.nl> 
Cc: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" < mindef.nl>; ' 
BS/AUHDB/Belmdwrs" < mindef.nl>; ' BS/AUDJZ/Cluster CR" 
< mindef.nl>;' ., BS/AUDJZ/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< 
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; 
< min def .nl>; ., BS/ AL/DJZ/CI BST 
Subject: Re: vragen emails 

mindef.nl>; 
BS/AL/DJZ/Cluster CR 

mindef.nl> 

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 lntegraal Beleid 
+31 

Op 31 okt. 2019 om 17:40 
volgende geschreven: 

BS/AL/DJZ < mindef.nl> het 

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 heeft AL/HOB 
mindef.nl> het volgende geschreven: 

kun je mij vertellen wie we kunnen vragen over aansprakelijkheid 
ingeval problemen met Herwijnen agv radarstraling? lk hoorde dat 
ziek is 

Directeur lntegraal Beleid 
+31 



Begin doorgestuurd bericht: 

Van:" Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" 
< mindef.nl> 
Datum: 31oktober2019 om 17:19:45 CET 
Aan: " BS/AL/HDB/Belmdwrs" 
< mindef.nl>, " 

AL/HOB" mindef.nl> 
Kopie: " riiksoverheid.nl" 
< riiksoverheid.nl>, 11 

DMO/PROJN/STGP" mindef.nl> 
Onderwerp: Antw.:[~~~ vragen emails:.~~·: 

Hm. Enig idee voor iemand anders waar ik bij kan 
aankloppen? 
Met vrlendelljke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectlelder ADSS 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
mlndef.n! 

W www.defensle.Dl/dmo 
Project Management Asslstente: +31 

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: donderdag 31oktober2019 17:13 
Aan: AL/HOB 

mindef.nl>; 
DMO/PROJN/PROJN DIP< 
CC: rijksoverheid.nl; 

Ing., 
mindef.nl> 

DMO/PROJN/STGP mindef.nl> 
Onderwerp: Re: vragen emails 
Zij is helaas voor onvoorziene tijd uitgeschakeld door een 
longontsteking 

Van:" AL/HOB" 
mindef.nl> 

Datum: donderdag 31 oktober 2019 om 17:10:13 
Aan: '' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" 
< 

Cc:" 
mindef.nl> 

BS/ AL/H DB/Belmdwrs" 
< mindef.nl>, 11 rijksoverheid.nl" 
< riiksoverheid.nl>, " 
DMO/PROJN/STGP" mindef.nl> 
Onderwerp: Re: vragen emalls 



Directeur lntegraal Beleid 
+31 

Op 31 okt. 2019 om 16:03 
DMO/PROJN/PROJN DIP< 

volgende geschreven: 

Ing., 
mindef.nl> het 

Jij noemde gisteren volgens mij een naam 
van iemand van JZ die ons zou kunnen 
helpen met het beantwoorden van 
aansprakelijkheidsvragen? 
Met vriendelljke groet, 

Hoofd Pro1ectbureau ACCS Br. Project1elder ADSS 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organlsatie 
Minlsterle van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
mlndef.nl 

W www.defensle.nl/dmo 
Project Management Asslstente: +31 

Van: Ing., 
DMO/PROJN/PROJN DIP 

Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 08:44 
Aan: BS/Al/HDB/Belmdwrs 
< mindef.nl>; 

rilksoverheid.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 ans zorgen om de optelling 
van al le stralingsbronnen van de 
KNMI radar, Defensieradar, 
scheepvaart, Telecom-industrle. 

a. Wie is er in de toekomst 
verantwoordelijk voor 
mogelijke ontstane 
gezondheidsschade door hoog 
frequente straling? Defensie? 
KNMI? de scheepvaart? de 
Telecom industrie? West 



Betuwe of de landelijke 
overheid? 

2. Ziekten veroorzaakt door continue 
lange termijn niet-ioniserende 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 mlnisterie van 
defensle wie het aanspreek punt is biJ 
eventuele problemen zodat een 
oplossingsprotocol in werking gezet 
kan worden op zeer korte termijn, 
zodat het dierwelzljn geborgd blijft. 
Door goede communicatie en overleg 
kan dan ook snel warden bepaald of 
problemen daadwerkelljk afkomstig 
zijn van de radar. 

Met vrlendelljke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectlelder AOSS 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
mlodef.nl 

W www.defenste.ni!dmo 
Project Management Asslstente; +31 

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 16:22 
Aan: Ing., 
DMO/PROJN/PROJN DIP 

< mindef.nl>; 



rijksoverheid.nl 
Onderwerp: vragen emails 

Er zijn weer een hoeveelheid vragen gesteld, 
die ik heb samengevoegd in bijgevoegd 
document. 
Uiteraard moeten die vragen weer worden 
beantwoord. Kunnen ju I lie hi er aan 
bijdragen, of specifieke vragen doorzetten 
aan anderen? 
Groet 
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From:' BS/AUOJZ" < mindef.nl> 
Sent: Friday, November 1, 2019, 4:51 PM 
To:' AUHOB" mindef.nl> 
Cc: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" < mindef.nl>; • 
BS/AUHDB/Belmdwrs" < mindef.nl>; • BS/AUDJZ/Cluster CR" 
< mindef.nl>; ~ Mr., BS/AUDJZ/C1 SST" mindef.nl>; Mr., 
BS/AL/DJZ/Cluster CR" @mindef.nl> 
Subject: Re: vragen emails 

dank. Inmiddels heb ik van vemomen datjullie 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 ALIHDB 
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 lntegraal Beleid 
+31 

Op 1nov.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 bewonlng. 
Is dat mogelijk? lk spreek om 14.30 uur. 
Met vriendelijke groeten, 

From: Al/HOB 
Sent: donderdag 31 olctober 2019 17:51 
To: BS/AL/DJZ c:: mindef.nl> 
Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
< mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs 
< mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cluster CR 
< mindef.nl> _ EJS/Al/DJZ/CI 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 lntegraal 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 het7 Wie stelt ans waarvoor 
aansprakelijk7 
Ter informatie neem ik het clusterhoofd civielrecht 

alvast op in de cc. 
Met vrlendelijke groeten, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 okt. 2019 om 17:28 
AL/HOB mindef.nl> het volgende 

geschreven: 

kun je mij vertellen wie we kunnen vragen 
over aansprakelijkheid ingeval problemen met 
Herwijnen agv radarstraling? lk hoorde dat 
ziek is 

Directeur lntegraal Beleid 
+31 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:" 
DMO/PROJN/PROJN DIP" 
< mindef.nl> 

Ing., 

Datum: 31 oktober 2019 om 17:19:45 
CET 
Aan: " 
BS/ AL/HDB/Belmdwrs" 
< 

Kopie: 
II 

mindef.nl>, " 
AL/HOB" 

mindef.nl> 

rijksoverheid.nl" 



From: • ( < tno.nl> 
Sent: Wednesday, December 4. 2019, 9:36 AM 
To:" mindef.nl" 
< 

< 
mindef.nl>; • 

mindef.nl>;' 

mindef .nl>; " 
mindef.nl" < 

mindef.nl" < 
mindef.nl>; " 

mindef.nl" 
mindef.nl>; • 

mindef.nl>; 
rijksoverheid.nl" 

< 
< 

min def .nl" < 
rijksoverheid.nl>; " 

rijksoverheid.nl>; • 
nl" < 

rijksoverheid .n l'' 
nl" < nl>; 

< 

mindef.nl> 

nl>; • 
tno.nl>;' 

Cc:• < tno.nl> 

minbzk.nl" 
mindef.nl" 

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

Mijne Dames en Heren, 
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mindef.nl" 

minbzk.nl>; 

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 1 ste kamer.) Een 2de 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. Ditter informatie. 
Met de vriendelijke groet, 

TNO Den Haag 

From: mindef .nl mindef.nl> 
Sent: Wednesday, December 4, 2019 8:32 AM 
To: ( < tno.nl> 
Cc: mindef.nl; 

mindef.nl; 
mindef.nl; 

mindef.nl; 
rijksoverheid.nl; nl; 

minbzk.nl; < 

Subject: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 
Beste mensen, 

mindef.nl; 
rijksoverheid.nl; 

nl; 
tno.nl> 

mindef.nl; 

Zojuist met gesproken. Hij probeert deze week in contact te komen met de KNMI en betrekt 
daar en bij. Het doe I 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. lk heb begrepen dat de andere KNMl-radar in Den Helder staat, waardoor het "KNMl
zoekgebied" wellicht anders ligt. 
lndien er mogelijkheden zijn, dan zijn vervolgvragen: is de KNMI bereld hieraan mee te werken en wat 
zijn consequenties in tijd en geld. 

Plaatsvervangend directeu r Projecten 



Defensie Materieel Organisatie 
mindef.nl 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 3 dee. 2019 om 16:11 

Dames, Heren, 

< tno.nl> het volgende geschreven: 

lk heb contact opgenomen met een collega van het KNMI. Berichten aan het KNMI dienen 

gericht te worden aan: 

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

Geen commentaar 

TNO Den Haag 

en met de vriendelijke groet, 

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

Dit bericht lean informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 

te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 



doc 1060 

From: · < rijksoverheid.nl> 
Sent: Tuesday, October 1, 2019, 11:39 AM 
To: "' mindef.nl"' mindef.nl>;" mindef.nl" 
< mindef.nl>; • mindef.nl" < mindef.nl> 
Subject: RE: Radar Herwijnen scenario 
Attachments. RADAR herwijnen scenarios opm RCR en RIP radar Herwijnen -
30092019 docx 

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

e.a. 
lk heb de planning op dia's 2 en 6 nogal aangepast o.b.v. het bijgevoegd stappenplan. Het is nog niet perfect maar graagjullie 
reactie voor ik verder ga. 
Groeten 

Van: mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: zondag 29 september 2019 19:51 
Aan: mindef.nl; mindef.nl; 
< rijksoverheid.nl> 
Ooderwerp: Fwd: Radar Herwijnen scenario 

kijk even mee svp, ik hoor graag of de weergave klopt. 
Hij is bedoeld voor infovoorziening aan ST AS en PA 

Directeur Integraal Beleid 
+31 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: C < me.com> 
Datum: 29 september 2019 om 19:35:48 CEST 
Aan: " " 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. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 



Radar Herwijnen - 4 scenarios 

• Kamers stem men wel in met RCR er is geen alternatief 

• Kamers stem men niet in met RCR er is geen alternatief 

• Kamers stemmen niet in met RCR er is wel een alternatief 

• Kamers stemmen wel in met RCR er is wel een alternatief 
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.ANNING RCR net akkqord ge~n alter"''atief 
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• lndien Kamers niet instemmen moeten eerst beide onderzoeken warden uitgevoerd 
• Daarna moet opnieuw de RCR worden geinitieerd 
• lndien de Kamers zonder meer instemmen zijn daar ongeveer vier weken mee gemoeid 
• De mogelijkheid bestaat dat die termijn wordt verlengd als gevolg van Kamervragen en E 

- ..... 
:> ' - .... ~ ..... 
3 
QI .... 
iii' 
Cl 
r1I 

3 

2s-10 I 
1-11 

0 .... 
:::J I ,.. .... 
< ..... 
Ill ..... 
:::J z 
~o 
:::J ' .., 

QJ 
'O 
'O 
0 
;::i. 

28-10 I 
1-11 

0 ..... 
:::J ' ......... 
< ...... 
QJ n 
~ c; 
It> ,.;: 
;:) ' .., 

QJ 

'O 
'O 
0 

- V'I 
:> ' O' ..... .., ..... 
3 
QJ .... 
i'D' 
QJ 

< 
0 
::J 
a. 

4-11 I 
8-11 

4-11 I 
8-11 

~ 00 
QJ ' ..... 3 .... 
r1I .., 
C7 
:::?. 
r1I 
< 
It> 
::J 

11-11 I 
15-11 

11-11 I 
15-11 

18-11 I 
22-11 

18-11 I 
22-11 

25-11 I 
29-11 

25-11 I 
29-11 

0 -< .., 
QJ 

(JQ 
Ill 
:::J 
Ill 
:::J 
)> 
0 

2-12 I 
6-12 

2-12 I 
6-12 

en 
' ..... 

N 
V'I .... 
Ill 
;::i. 
:;o 
n 
:;o 

[_ RCR 

9-12/ 
13-12 

9-12 I 
13-12 

16-12 
20-1: 

16-12 
20-1 



ANNING RCR ~ akko~rd wel alterna 1even 
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• lndien Kamers instemmen worden beide onderzoeken binnen RCR uitgevoerd 
• De RCR wordt gestopt indien uit de alternatieven locatie studie blijkt dater alternatieve 
• Een nieuwe bestemmingsplan wijzigingsprocedure wordt met betreffende gemeente ge 
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• lndien Kamers niet instemmen moeten eerst beide onderzoeken worden uitgevoerd 
• lndien alternatieven beschikbaar zijn wordt geen RCR gestart maar een bestemmingspla 

wijzigingsprocedure met betreffende gemeente 
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·ieke RqR/RIP p ocedu~ Rada~ te He~t'.!nen, 
on~er 

axima~I 58 wJken pro;ceduret~jd 
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.............•.................... 
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RvS Uitspraak Beroepsproceduretermijn binnen 6 maanden 



Stappenplan RCR en RIP radar Herwijnen 

RCRi. 

Stap 

CFEZIL 

Info college 

RFEZIL 

Ministerraad 

Kennisgeving EK/TK 

Reactietijd EK/TK 

Voorbespreking AO 

AOTK 

VAOTK 

Stemming moties 

Brief aan EK 

Stemming EK 

Indien uitslag positief: 

Publicatie Kennisgeving besluit RCR 

RIP clus uitvoeringsbeslulten; 

Stap 

Uitvoeren alternatievenonderzoek + 

Aanvullend onderzoek TNO 

Bij keuze locatie Herwljnen: 

Opstellen Voorontwerp inpassingsplan 

Datum 

21 mei 2019 

28 mei 2019 

4juni 2019 

7juni 2019 

7juni 2019 

t/m s jull 2019 

27 augustus 2019 

4 september 2019 

11 september 2019 

24 september 2019 

16 september 2019 verstuurd 

1 of 2? oktober 2019 

week 14 oktober 2019 

Datum 

t/m 1 november 2019 

t/m 6 november 2019 

Voorontwerp RIP naar gemeente en provincie 6 november 2019 

Informatie bijeenkomst West Betuwe 

Reactietijd 3 weken gemeente en provincie 

Verwerken reacties In Ontwerp RIP 

tussen 6 en 25 november 2019 

t/m 27 november 2019 

t/m 13 december 2019 

Ontwerp RIP en ontwerp vergunningen gereed 13 december 2019 

Kennisgeving in SC ontwerp RIP/vergunningen 20 december 2019 

Ge reed 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Gereed 



Stap 

Publiceren ontwerp RIP/vergunningen in: 

Staatscou rant 
Ruimtelijkeplannen. nl 
Weekblad West Betuwe 

Start termijn terinzagelegging ontwerp 

Start termijn indienen zienswijze 

Elnde terlnzageleggfng ontwerp 

Verwerken zienswljzen 

Besluit RIP/vergunningen 

Publicatie besluit RIP/vergunningen in: 

Staatscou rant 
Ruimtelijkeplannen.nl 
Weekblad West Betuwe 

Start termijn terinzagelegging besluit RIP 

Start beroepstermijn ABRvS 

Einde beroepstermfjn ABRvS 

Uitspraak RvS beroep binnen 6 maanden 

Start bouw 

datum 

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 

Gereed 

8 juni 2020 (onder voorbehoud) 



From:• < rijksoverheid.nl> 
Sent: Tuesday, October 1, 2019, 12:12 PM 
To:" mindef.nl'" 
Cc:• < 
< mindef.nl>; "' 
< mindef.nl> 

mindef.nl> 
rijksoverheid.nl>; "' 

mindef.nl"' < mindef.nl>; ' 

Subject RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar 

mindef.nl'" 
mindef.nl" 

lk heb nog niet van iedereen een volledige reactie gehad, maar ik wil je hierbij toch al wel informeren over wat ik weet. 

doc 1061 

Er zijn meerdere windprojecten binnen het bereik van Herwijnen waarvoor thans een aanvraag llgt, 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 c:ollega's leldt 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 zljn 
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 spec:uleren 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 !assen. 
Vriendelijke greet, 

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 16:30 
Aan:' 
< 

mindef.nl' 
mindef.nl>; ' 

mindef.nl>; ' 
mindef.nl' < mindef.nl> 

CC: < rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar 

mindef.nl' 

lk heb vanmiddag kort met en hierover gesproken en ik heb afgesproken te proberen de potentiele 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. Oat is het gebied 
tussen Umuiden, 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 potentiele alternatieve gebled liggen on hold zetten, want daar kunnen we nu, zo gezlen, net zo min lets 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 ·k de geldende 
kaart uit de Rarro bij. 
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lk hoop je snel meer te kunnenlaten weten over het aantal projecten dat is betrokken. 
Vriendelijke groet, 

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 11:35 
Aan: ' mindef.nl' mindef.nl> 
CC: mindef .nl; < rijksoverheid.nl>; 

mindef .nl' < mindef.nl> 
Onderwerp: stilleggen verklaringen geen bezwaar 

Via begrljp lk 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. Oit omdat er 
onzekerheden zijn of Herwijnen wel zal kunnen worden gerealiseerd zoals gedacht. 
lk ben geschrokken van dat besluit omdat ik bang ben dat dit een sterke vergroting van onze problemen gaat veroorzaken rond 
de windprojecten. Zeker daar waar de lokale problemen juist overwonnen leken, zeals bij het grote windproject A16 van de 
provincie Neord Brabant. Scherpe bestuurlijke reactles uit de regie zijn niet uit te sluiten. 
De onzekerheid over de kans dat Herwijnen wordt gerealiseerd zoals we dat voorstaan, begrijp ik geheel, maar lk betwijfel of 
het verstandig is die onzekerheid zo te etaleren want daar gaat ook de suggestie vanult dat een alternatlef veer Herwljnen 
realistisch is. 



Graag wil ik, z.s.m., over julfie besluit van gedachten wisselen, want als uitvoerders van het beleid verwacht ik veel problemen 
als we rucksichtlos 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. 
lk hoor graag. 
Groet, 

011 bench\ kan •n'ormatie bevat'.er. ::i1e n1et voor u 1s be&temd lnd1en u r11e1 de geadr;sseerde bem of d1t bench! abus1e•1eli1k aan u 1s 
toegeionden wordt u verwcht dal aan d<:o afzender le: meide:i en ~et bench! te verw11derer, De Staal aanvaardt geen aansprakeh1L;he1d vo 
schade van welke aard ook die verband houd! me• rrs1co's verbonden aan het elektrcnrsch verzenden va'1 benchten 
This message mey contain information that 1s not intended for you If you are not the addressee or 1f thrs r.1essa9e was sent to you by 
mistake you arl' requt:sted to inform thl'= sender ;;na dele:e the message The Sta:e acc!!f)ts no I ab1hty for oamage of an1• kind resulting lron-
lhe risl;s rnre;ent In the electronic transm1~s1on of messages . 



do 1062 

From: ' < rijksoverheid.nl> 
Sent: Wednesday, October 2, 2019, 9:15 AM 
To: "' mindef.nl'" mindef.nl> 
Cc: • < rijksoverheid.nl>; " mindef.nl" 
< mindef.nl>;' mindef.nr < mindef.nl>; • mindef.nl" 
< mindef.nl>; • mindef.nl'' < mindef.nl> 
Subject: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar 

Goedemorgen 
De mededeling was dat we niet 6 weken, maar minstens een half jaar zouden stop pen 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 z6 lang projecten die verder gereed zijn, zouden 'gijzelen' vanwege Herwijnen, 
we juist een extra probleem creeren. 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 wei aardig zijn wanneer er stormen van protest zouden opsteken. Oat zou de druk 
om snel door te gaan met Herwijnen alleen maar kunnen ondersteunen, aangezlen geheel stoppen met dit project geen optie is. 
Maar mijn optiek is in dit geval niet het project Herwljnen zelf, maar het belangenbehartigingswerk voor Defensie in de overige 
regio's. lk vermoed dat ik het dus inderdaad net anders benader dan jij: we moeten over de hele linie een betrouwbare partner 
blljven en niet te snel afdwalen van ons pad. 
We weten inderdaad niet waar we eindigen met het iocatieonderzoek. Het is onwaarschijnlijk dat we niet een 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 zai moeten worden overtuigd van de 'veiligheid' (want 'waarom is Herwljnen belangrijker dan wij?'J Daarom 
komen we zeer waarschijnlijk ult op het voorstel om door te gaan met Broekgraaf 1 vanwege de benodigde tijd. Precies zoals de 
staatssecretaris al heeft gesuggereerd. Alleen wanncer 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 zljn 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 rulmte 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: 
CC: 

mindef.nl; 

< 

< 

rijksoverheid.nl> 
rijksoverheid.nl>; 

mindef.nl; mindef.nl 
Onderwerp: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar 
Beste 

mindef.nl; 

lk 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 handlg om niet even 6 weken te 
wachten met VGBs zodat we het risico !open dat we ans eigen probleem creeren. 
2 - Stel we komen in die zes weken toch uit op broekgraaf 1 da kan men achteraf eenvoudigweg 
zeggen ... zie jewel daar heeft defensie simpelweg op aangestuurd want elders rand het zoekgebied 
kregen de windmolens al ruimte. 
Als je het anders ziet hoar ik het graag ... 

From: < rijksoverheid.nl> 
Sent: dinsdag 1oktober2019 12:13 
To: AL/HOB mindef.nl> 
Cc: < 
< mindef.nl>; 

rilksoverheid.nl>; 
BS/Al/HDB/Belmdwrs < 

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



MAJ, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 < 
Subject: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar 

mindef.nl> 

lie heb nog niet van iedereen een volledige reactie gehad, maar 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 dater in het rivierengebieden vele projecten op stapel staan, vooral langs 
snelwegen. Oak 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 particlperen in die trajecten en 
zullen daar duidelijkheid moeten geven over hoe we met de projecten omgaan. Grote twljfels 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' 
< 
CC: 

mindef.nl>; ' 
< 

mindef.nl>; ' 
mindef.nl' < mindef.nl> 

rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: stilleggen verklaringen geen bezwaar 

mindef.nl' 

lk heb vanmiddag kort met en hlerover gesproken en ik heb afgesproken te proberen de potentiele 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) zljn gelegen. Oat is het gebied 
tussen Umuiden, Purmerend, Lelystad, Harderwijk, Apeldoorn, Doesburg, 's-Heerenberg, Venray, Weert, Woensdrecht, Tholen, 
Rockanje. Oftewel heel Zuld-Holland, Utrecht, Zuldelijk Flevoland, Veluwe, heel Noord-Brabant en stuklcen van Zeeland en 
Noord-Holland. 
Maar als we niet zeker zijn dat 'Herwijnen' op de huidige locatie kan doorgaan, dan moeten we 66k VG B's voor projecten die 
binnen het potentiele altematieve 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 
warden. Als we die 75 km-zone voorzichtigheidshalve mee gaan nemen, dan komen heel oost Nederland, Flevoland, delen van 
Drenthe en Friesland er ook nog blj. In feite gaan we dan driekwart van Nederland 'gijzelen'. Ter illustratie voeg ik de geldende 
kaart uit de Rarro bij. 



doc 1063 

From: • < tno.nl> 
Sent: Thursday, October 3, 2019, 7:55 PM 
To: ' mindef.nl" < mindef.nl>; ' < tno.nl> 

rijksoverheid.nl" 
mindef.nl>; • 

Cc. ' mindef.nl" mindef.nl>; ' 
< rijksoverheid.nl>; ' mindef.nl" < 
( < tno.nl>; ' < tno.nl> 
Subject: RE: ter info: elektromagnetische straling hoogspanningleidingen 

Ha 
lk 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 >< tijd) is een maat daarvoor. 
lk 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 dater 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. 
Oat 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 RF is er geen statistisch significante associatie met kanker; alleen voor langdurig mobiel 
bell en 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! Dusik zou ook geen suggestie doen dat we 
het vergelijken, analogieen 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, datje dan lW gebruikt ipv lOOW. Want met lW werkt het ook en 
heb je geen lOOW nodig, dat is ALARA. In deze gedachtenlijn zou een toepassing van ALARA gevonden 
kunnen warden om een dynamlsch RF-power management te hebben, dus niet meer RF vermogen 



microtesla, schrijft minister Eric Wiebes (Economlsche Zaken en Klima at, VVO) 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 11. Oie 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. Oat 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 zlch laten uitkopen, en voor gemeenten 
bestaat een lijst met hoogspanningsverbindingen die desgewenst verplaatst of verkabeld mogen 
worden. Oie regelingen blijven bestaan, schrijft Wiebes, ook als het nieuwe voorzorgbeleid van kracht 
wordt. 
Verda as concludeert in zijn advies aan het kabinet dat het voorzorgbeleid strikt gen omen niet 
noodzakelijk is met het oog op gezondheidsrisico's, maar dat het we! nuttig is om maatschappelijke 
onrust te voorkomen, mits het consequent wordt toegepast. Zijn voorstel is daarom "om geen 
onderscheid meer te ma ken 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. 
Alara 
Verda as 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 all es aan gedaan om scholen en woningen buiten de magneetveldzone van 0,4 microtesla te 
houden, zonder een goede afweging te ma ken van de kosten en baten van de maatregelen die daarvoor 
nodig zijn. In andere landen warden 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 a Iara-norm gaan 
hanteren: As Low As Reasonably Achievable. Daarmee zou per situatie bekeken moeten word en welke 
maatregelen genomen kunnen warden 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 atleen als ze "redelijk en proportioneel" zijn. Wiebes wil hiervoor door 
"een onafhankelijk.e 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. 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 



doc 1073 

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.nl" mindef.nl>; ' mindef.nl" 
< mindef.nl>; ' mindef.nl" mindef.nl> 
Cc: ' tno.nl" < tno nl>; ' mindef.nl" < mindef.nl>; 

mindef.nl" < mindef.nl> 
Subject: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 

Beste 
lk 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 heett veel ervaring met participatie processen, ons onderdeel in het bijzonder heett ruim ervaring met 
participatie processen. Oat 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 Rijkscoordinatieregefingen en MER procedure's en maatschappelijke bijeenkomsten daaromtrent. 
De kennisplatform secretariaten bijvoorbeeld, die alien 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 dater 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 heett 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 organlseren van het gesprek over de achterliggende belangen zinvol is. 
Het papier toetsen en valideren zonder maatschappelijke inbedding leidt waarschljnlijk 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 warden verwacht dat ook deze blijtt vragen om het maatschappelijk zorgvuldige gesprek. Oat gesprek 
kan dan beter direct warden opgepakt. 
De doorlooptijd is natuurlijk een aandachtspunt echter de Rijks-Coordinatie 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 warden geplaatst. 
Met vriendeli1ke groet 

+++ + +++++++++++++ +++ ++ 

hoofd afdeling lntegrale Ruimtelijke Vraagstukken 
Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mil ieu 

Telefoon: 
Mobiele Telefoon 



Mijn tweede voorkeur ligt bij optie 3. 
Met vriendeHjke groet, 
~ 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider AOSS 

Olrectle Projecten 
Oefensle Milterieel OrganlHtie 
Mlnlsterle Viln Oefensle 
Kromhovtkazerne I Hercules aan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+ll 
rn•ndef.nl 

W www.defen}ie.nl/dmo 
Project Managemeot Assistente: +31 

Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 08:37 
Aan: AL/HOB rnindef.nl>; rivrn nl; 

DMO/PROJN/STGP rnindef.nl>; Ing., 
DMO/PROJN/PROJN DIP< rnindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs 
< rnindef.nl>; BS/AL/DCO rnindef.nl> 
CC: < tno.nl>; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 < mindef.nl>; AL/BSG 
< rnindef.nl> 
Onderwerp: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 
Goedemorgen iedereen, 
lk 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 warden en netjes 
gecommuniceerd kan warden naar de Tl<. 
Nog wat reacties nav de beschrijving van bij optie 4: 

• Mbt het kennisplatform EM velden en gezondheid: TNO rnaakt daar ook deel van uit. 
• " .... gemeente en ondere belonghebbenden gevraagd of zij deskundigen hebben die zij groog aon 

het deskundigen gesprek loten dee/ nemen ... " : 

M.vr.gr. 

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 inforrnatieavonden het geval metals hoogtepunt lemand 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. 
lk sta niet te wachten om weer aangevallen te warden op rnijn 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 warden@. 
Dat heb ik geen trek meer in. 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T+311 
M 
E 



Oirecteur lntegraal Beleid 
+31 

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde 

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 

van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektron isch verzenden 
van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 

or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and 
delete the message. The State accepts no l1iability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

D1t bencht kan 1nformatle bevatten die niet voor u 1s bestemd. lndien u nlet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelljk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melder> en het berlcht te verwljderen. Het RIVM 
aanvaardt geen aansprakelljkheld voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met rlsico's verbonden aan het 
clcktronisch vcrzenden van benchten. 
www,rlvm.nl De zorg voor morflen beg1nt vandaag 

This message may contain information that Is not intended for you. If you are not the addressee or If tnis message w2s 
sent to you by mistake, you are requested to Inform the sender and delete the message. RJVM accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the nsks Inherent In the electronic transm1<;s1on of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health rJnd sustain<Jbil1ty 
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From: < rivm.nl> 
Sent: Friday, October 4, 2019, 1 :24 PM 
To:• mindef.nl" 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 dee! 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 pa pier toetsen en uitgebreid valideren. We kunnen dan de validatie 
naast het TNO onderzoek leggen. Wei 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 warden wel de overige 
kennisplatforrn partijen betrokken maar ook wordt door het RIVM dan aan gerneente 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 creeren. 
Met deze benadering klankbord- en denkgroepen en een aantal aangesloten organisaties staat dit 
platform wellicht wat dichter bij de bevolking en rneer 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 zeals in optie 4. Mag ik uiterlijk woensd 

Van: mindef.nl mindef.nl> 
Datum: 4 oktober 2019 om 11 :38:41 CEST 
Aan: < rivm.nl> 
Ondenverp: lees even mee svp 

Beste Nog aanvullingen I opmerkingen of kan ik dit rondsturen aan betrokkenen? 



From: • ( < tno.nl> 
Sent: Friday, October 4, 2019, 9 :48 AM 
To: • < tno.nl>; • 
< mindef.nl> 
Cc: " mindef.nl" mindef.nl>; • 
< rijksoverheid.nl>;' mindef.nl" < 

< tno.nl>; ' mindef.nl" < 
Subject: RE: ter info: elektromagnetische straling hoogspanningleidingen 

Heren, 

mindef.nl" 

rijksoverheid.nl" 
mindef.nl>;' 

mindef.nl> 

doc 1065 

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 (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 
warden door de secundaire radar te Soesterberg zonder dat Soesterberg daar een all-call voor nodig 

heeft. Soesterberg hoeft dat vliegtuig dus niet zelfstandig te acquireren (middels een all-call), 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 oak 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-call willen doen om doelen die andere systemen niet zien in beeld te krijgen. (Mode-S 

secundaire radars wisselen oak all-call af met roll-call, select ieve ondervraging.) Bij m ijn 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:SS PM 

To: mindef.nl; ( < tno.nl> 

Cc: mindef.nl; rijksoverheid.nl; 

( < tno.nl>; < tno.nl> 

Subject: RE: ter info: etektromagnetische straling hoogspanningleidingen 

Ha 

mindef.nl; 



lk 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. 
lk 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 dater 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 dater 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 RF is er geen statistisch significante associatie met kanker; a Ileen 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 Laagfrequent Elektromagnetische velden. 
De interactie met het menselijk lichaam is heel anders dan voor radiofrequent 
elektromagnetische velden. Dit is niet te vergelijkenl Dusik zou ook geen suggestie doen dat we 
het vergelijken, analogieen 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 nag 
kan functioneren en zoals onze berekeningen laten zien ook aan ICNIRP voldaan wordt. Zelf. Ook dat is 
ALA RA, de systemen moeten kunnen blijven werken. De gedachte is dat als je over korte afstand met 
een mobilofoon moet communiceren, datje dan lW gebruikt ipv lOOW. Want met lW werkt het oak en 
heb je geen lOOW nodig, dat is ALARA. In deze gedachtenlijn zou een toepassing van ALARA gevonden 
kunnen warden om een dynamisch RF-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 uberhaupt kan (.@ j lk heb alleen berekeningen 
gedaan met "worst case" scenario's. 
lk hoop jullie hiermee mijn gedachten over ALARA en ans rapport te hebben gedeeld. 

M.vr.gr. 

T+31 ( 



From: ' < tno.nl> 
Sent: Friday, October 4, 2019, 9:54 AM 
To:• ( < tno.nl> 
Cc:· mindef.nl" < mindef.nl>; • mindef.nl" 

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. 

doc 1066 

rijksoverheid. nl>; 
tno.nl>; 

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. lk ben vandaag, itt ecrdere plannen, op kantoor. Heb mijn afspraak bij K.MAR/BSB 
afgezegd/opgeschort. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 4 okt. 2019 om 09:48 heeft ( < tno.nl> het volgende geschreven: 

reeds beoordeeld 1065 



From:" < tno.nl> 
Sent: Monday, October 7, 2019, 8:36 AM 
To: • mindef.nl" 
< rivm.nl>; • 

mindef.nl" < 
mindef.nl" 

mindef.nl>; • 
mindef.nl" 

mindef.nl>; • 
mindef.nl> 

Cc: - < tno.nl>; ' 
mindef.nl" < mindef.nl> 

Subject: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 

Goedemorgen iedereen, 

rivm.nl" 
mindef.nl>; 

doc 1067 

mindef.nl" < mindef.nl>; 

mindef.nl" < mindef.nl>; 

lk 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 meet warden en netjes 
gecommuniceerd kan warden 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 graog aan 

het deskundigen gesprek loten dee/ 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 metals 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. 
lk 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 warden en door de wetenschapper 

arrogant behandeld warden©. 

M.vr.gr. 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T+311 
M 

E 

.................................................. 

From: 

This message may contain information that Is not int@nded for you. If you are not the addressee or If this message was sent to you nl 
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. 

f.nl> 
Sent: zaterdag 5 oktober 2019 22:01 
To: rivm.nl; 

mindef.nl; 
Cc: < 

mindef.nl 

mindef.nl; 
< 

tno.nl>; 

Subject: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 

mindef.nl; 
tno.nl>; 

mindef.nl; 

@minde 

mindef.nl 
mindef.nl; 



From:' < rijksoverheid.nl> 
Sent: Monday, October 7, 2019, 8:05 AM 
To:"' mindef.nl'" mindef.nl> 
Cc: • < rijksoverheid.nl>; •· 
< mindef.nl>; ' mindef.nl" < mindef.nl>; •· 

mindef.nl" 
mindef.nl" 

< 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 

Verzonden: zondag 6 oktober 2019 10:52 

Aan: < 

CC: < 

mindef.nl> 

rijksoverheid .nl> 

rijksoverheid.nl>; 
mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; 

Onderwerp: Re: stilleggen verklaringen geen bezwaar 

mindef.nl; 

mindef.nl 

doc 1068 

Er is nog geen besluit van de beide Kamers en er is nog geen onderzoek alternatieve locaties afgerond. 

Bij dat onderzoek meet ook de factor tijd warden benoemd. Daardoor zal het aantal alternatieve locaties 

beperkt zijn. Feit blijft dat iedere VGB op dit moment niet kan warden 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 lntegraal Beleid 

+31 

Op 2 okt. 2019 om 09:15 
geschreven: 

Goedemorgen 

< rijksoverheid.nl> het volgende 

De mededeling was dat we niet 6 weken, maar minstens een half jaar 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 z6 Jang projecten die verder 
gereed zijn, zouden 'gijzelen' vanwege Herwijnen, we juist een extra probleem creeren. Vooral vanwege de 
belangen van betrokken (overheids)partijen die daarmee in de problemen zouden komen. De windparken 
Groen en Blauw zouden we dan ook n'et 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. 
Oat 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. lk 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 locatieonder20ek. Het is onwaarschijnlijk dat we niet een 
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' 
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From: • OMO/PROJN/STGP" mindef.nl> 
Sent: Tuesday, October 8, 2019, 7:56 AM 
To: • Ing., OMO/PROJN/PROJN DIP" < 

< tno.nl>; • 

Cc:" 

mindef.nl>; ' 
BSJAUHOB/Belmdwrs" < 

mindef.nl> 
< 

LSK/OO/C41SR/SAIR C2" < 

< mindef .nl> 

rivm.nl" < 
mindef.nl>; • 

tno.nl>; 11 

mindef.nl>; ' 

Subject: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 

Collega's, 
lk sluit me aan blj 

mindef.nl>; "' 
AUHOB" 

rivm.nl>; " 
BS/AL/DCO" 

EMSO, CLSK/PLV C
AL/BSG" 

In optie 4 ligt zowei de "poortwachtersfunctie" (wie is deskundige en wie niet) als de procesfunctie 
(inrichten en begeleiden van het proces met de bewoners) bij de RIVM. Oat 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. lk zie toch vaak dat bewoners de deskundigen die een onwelgevallig verhaal vertellen opzij 
schuiven. Daarom toch maar optie 3. 
Met vrlendelijke groet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 

mindef.nl 

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 17:21 
Aan: ' 

BS/AL/DCO 
CC: 

< 
mindef.nl>; 
mindef.nl>; 

mindef.nl> 
< 

LSK/DO/C41SR/SAIR C2 < 

< mindef.nl> 

tno.nl>; 
rivm.nl; 

BS/AL/HDB/Belmdwrs < 

tno.nl>; 
mindef.nl>; 

Onderwerp: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 
@all, 

AL/HOB 
DMO/PROJN/STGP 

mindef.nl>; 

EMSD, CLSK/PLV C
AL/BSG 

Mijn voorkeur zou bij optie 4 liggen, ware het niet dat we dan goede criteria moeten vastleggen over 
wie weals "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 vriendelfjke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS St Projectlelder ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materieel Organlsatle 



From:• < 
Sent: Tuesday, October 8, 2019, 9:23 AM 
To: • mindef.nl" 
< mindef.nl>; ' 

rivm.nl" < 
< mindef.nl>; • 

tno.nl> 

min def .nl>; ' 
mindef.nl" 

mindef.nl" 
mindef.nl>; 

mindef.nl" rivm.nl>; •· 
mindef.nl>; •· 

doc 1070 

< tno.nl>;' 
mindef.nl" 
mindef.nl'' < min def .nl>; • 

tno.nl>; • 
mindef.nl" 

< mindef.nl>; • < 

< tno.nl> 
Subject: Bericht van stichting electrohypersenitiviteit 

Goedemorgen iedereen, 
Deze berichtgeving wilde ik jullie niet onthouden 
https://mailchi .mp/9eb4bde09874/Sg-debat-in-de-tweede-kamer-petitie-Sg-invloed-van-straling-in-het
dagelijks-leven-nog-op-vakantie-28910617e=S10b2607c5 

M.vr.gr. 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T+3l t 
M 
E 

.......................... ,;:;:======;..:==========:::::::=:i 
This message may conta'n information that Is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 

by mistake, you are requested to Inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail. 
for the ln which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronlc transmission of 

messages. 



From:-· < 
Sent: Tuesday, October 8, 2019, 11 :05 AM 
To:'" mindef nl"' 
Cc:'" mindef.nl'" < 
< mindef.nl>; •• 

< rijksoverheid.nl> 
Subject: ondersteuning vanuit RVO 

rijksoverheid.nl> 

mindef.nl> 
mindef.nl>; • 

mindef.nl'" 

Attachments: planning RADAR herwijnen en generiek. 

Beste e.a., 

mindef.nl" 
mindef.nl>; ' 

doc 1072 

Gisteren hebben en ik een gesprek gehad met van Bureau Energieprojecten van RVO. Dit bureau 
ondersteunt de projectleiders van EZK bij alle RCR/RIP procedures die EZK voor de grote energieprojecten voert. 
D1t bureau kan ans ondersteunen op een aantal gebieden: 

1) Zij kunnen onze planning (laatste bijgevoegd) vertalen/omzetten naar een format dat zlj 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. lk hoor vandaag of morgen wanneer zij onze laatste planning in dat format kunnen vertalen. lk zal 
aangeven dat er donderdag weer een overleg met stas def is waarbij het mooi zou zijn als j ij deze planning kan 
meenemen. 

2) Zij hebben een secretarieel bureau onder contract die bijvoorbeeld ondersteunt blj 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 geoptimallseerd en zal nog enkele malen aangepast moeten warden met 
bijvoorbeeld informatie over de informatiebijeenkomsten, informatie over de wljze waarop zienswijzen kunnen 
warden ingediend, informatie over de te raadplegen rapporten, linkjes naar verslagen AO, VAO en wellicht relevante 
stukken uit de mislukte gemeentelijke bestemmingsplan procedure, etc. Dit werk en het goed vormgeven richting 
bewoners en belanghebbenden is een aparte ta'k 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 
OCO/ 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. Oat 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 ge eden ook al maar hadden nog wel een klein plenalr deel willen inzetten. Maar 1k 
denk nu dat we daar van af moeten zien. 

S) Zij laten dit soort bijeenkomsten altijd vooraf analyseren door de Rijksbeveiligingsorganisatie en is altijd beveiliging 
aanwezig. lk denk dat dit ook voor ons een hele goede is gelet op de fase en gevoelighe1d. lk weet niet of Defensie 
gebruik kan maken van het RBO of dat zij dit via de KMAR moeten spelen. lk denk dat dit moet uitzoeken. 

6) Bovenstaande punten zijn vooral communlcatlepunten en zouden verwerkt moeten warden in een communicatieplan. 

Tot zover. 
Groet 

Dit lijkt me een cruciale actie die spoedig ingezet moet warden. Zou jij dit richting OMO en DCO willen organiseren? 
Het bureau Energieprojecten kan daarbij als meelezer assisteren. 

011 ber1cn: ka;; :nformat1e bevalter. die n·et voor u os bestemd Ind.en u noel de geadr;;sseerde bent of ce·1ch1 abus1evel1k .ian u is 
toegezoncen word1 u vi;rzoch• dat a .. ri de af1e·1de le rrelden en hel berochi te verv11Jderer. .::>io S;aa1 aanvaardt geen aa"sora~e!11kre1cl voor 
scnade van welke aa·d o!lk d•e verbano hcu".ll met ros1co's verbunden aar l'e' e-;e~•r.:>n:sch verzende"I van benchte" 
This me~sage ma1 co,1a1" nio·rnal•On t:1at os not intended for you If you are not the addressee or of tho~ 'T'lessa;;ie was se'>l to you by 
..-i1slake yo:.i are requested to 1nforon the senoe• and ce'ete 'hi; -nessage T~e State accepr~ no hab•lcly for damage oi any 1<1nd resulting frorn 
t"e ris~s 1nl·i;rent on th'! electronic: lransm1ss1on 01 me~saye~ 
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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.nl" mindef.nl>; • mindef.nl" 
< mindef.nl>; ' mindef.nl" mindef.nl> 
Cc: ' tno.nl'' < tno.nl>; ' mindef.nl" « mindef.nl>; 

mindef.nl" < mindef.nl> 
Subject: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 

Beste 
lk wilde eigenlijke even nag nlet 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 partlclpatie processen, ons anderdeel 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 zij n wij regelmatig 
betrokken bij Rijkscoordinatieregelingen en MER procedure's en maatschappelijke bijeenkomsten daaromtrent. 
De kennisplatform secretariaten bijvaorbeeld, 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 warden georganiseerd. Natuurlijk heeft een punt dat er dan goede leefregels voor dat 
proces moeten warden 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 
organisatles over de inhoud, wat heeft geleid tot een kennlsbericht dat door de belanghebbenden meegenomen is 
richting hun artsen. Diezelfde belanghebbenden die eerst boos waren op Oak 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 oak 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 warden verwacht dat oak deze blijft vragen om het maatschappelijk zorgvuldige gesprek. Oat gesprek 
kan dan beter direct word en opgepakt. 
De daorloopt1jd is natuurlijk een aandachtspunt echter de Rijks-Coordinatie 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 warden geplaatst. 
Met vriendelijke groet 

++ ++++++++++ + + + + ++ ++ + + 

hoofd afdellng lntegrale Ruimtelijke Vraagstukken 
Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Telefoon: 
Mobiele Telefoon 



Mijn tweede voorkeur ligt bij optie 3. 
Met vriendeMjke greet, 

Hoofd Projectbun!au ACCS & Projectleider Abss 

Olrectle Projecten 
Oefensle Materteel Orianlsatie 
Mlnlsterle van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslnn 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+ll 

mll!l!tt.ru 
W w-.deltrisie.nl/dmo 
Project Management Ass1stente: + 31 

Van: < 
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 08:37 
Aan: Al/HOB minoef.nl>; 

DMO/PROJN/STGP 
DMO/PROJN/PROJN DIP< 

mindef.nl>; Ing., 

< mindef.nl>; 
CC: < 

LSK/DO/C41SR/SAIR C2 < 

< mindef.nl> 

mindef.nl>; 

BS/AL/DCO 
tno.nl>; 

mindef.nl>; 

Onderwerp: RE: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 

Goedemorgen iedereen, 

BS/AL/HDB/Belmdwrs 
mindef.nl> 

EMSD, CLSK/PLV C

AL/BSG 

•ivm nl· ---' 

lk 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 warden naar de Tl<. 
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 Jaten dee/ nemen ... ": 

M.vr.gr. 

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. 
lk sta niet te wachten om weer aangevallen te warden op mijn lntegritelt 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 warden en door de wetenschapper 

arrogant behandeld worden ©. 
Dat heb ik geen trek meer in. 

Senior research scientist 
Electronic Oefence 

T +31( 
M ' 

E 



From: • ( < tno.nl> 
Sent: Tuesday, October 8, 2019, 4:46 PM 
To:' mindef.nl" < mindef.nl> 
Cc: • mindef.nl" < mindef.nl>: 
< @tno.nl>; ' mindef.nl" 

rijksoverheid.nl" < rijksoverheid.nl>; ' 
< mindef.nl>;" rijksoverheid.nl" < 

mindef.nl" mindef.nl>; ' 
< mindef.nl>; • mindef.nl" < 
Subject RE: Zoekgebied altematievenonderzoek 

)" 
mindef.nl>; 

mindef.nl" 
rijksoverheid.nl>; 

mindef.nl" 
mindef.nl> 

Attachments: NM+W_NM143m_ png; Fig1L_LoS_GeoTIFF.jpg; 
Fig1 R_LoS_NieuwMilligen_GeoTIFF.jpg; Fig2_LoS_NieuwMilligen_GeoTIFF _24.jpg; 
Fig2_LoS_NieuwMilligen_GeoTIFF _64 .jpg; Fig2_LoS_NieuwMilligen_GeoTIFF _94.jpg; 
Fig2 LoS NieuwMilligen GeoTIFF 143.jpg 

Dag 
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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 le 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 
(kJassieke) radar. Of gaat het over extreem kleine doelen? Of over doelen met een self-screening jarnmer? 
Voor beide gevallen geldt dat ik de bewering eerlijk gezegd niet triviaal vind. lk 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. Wei 
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 
veroorzak.en aan de rand van het dekkingsgebied hoeft niet problematisch te zijn; De KLu hceft vaker 
afstandsreducties gedoogd (bijvoorbeeld windpark Fryslan). 
Succes! 

From: mindef.nl < mindef.nl>-
Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:53 PM 
To: mindef.nl; ( < 

rnindef.nl; rijksoverheid.nl; 
Cc: mindef.nl; mindef.nl; 
Subject: RE: Zoekgebied altcrantievenonderzoek 
Goedemiddag heren, 

tno.nl>; rijksoverheid.nl; 
mindef.nl 

mindef.nl 



Zojuist met RVS ( en de voortgang van en CLSK input in het altematievenonderzoek 
doorgesproken doorgesproken. De argurnentatie van CLSK is voor nu hclder genoeg. RVB gaat het 
rapport verder vonn gcven, vooralsnog op basis van de onderzoekopzet zoals in het concept. 

Lukt bet om eind deze week de plaatjes aan te leveren? 

Ile ben na 18 oktober vier weken op vakantie. We verwachten dater nog flink zal warden 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>; 
( rijksoverhcid.nl) ( rijksoverheid.nl) .... 

< rijksoverheid.nl>; 
DMO/PROJNIPROJN DIP < mindef.nl> 
CC: tno.nl) ( tno.nl) tno.nl>; 

AOCS NM/71 OSQN mindef.nl>; 
NM/710SQNtOPS SUP&TRJOPS LGL/LGLSIE D < mindef.nl>; 
CLSK/AOCS NM/710SQN/OPS SUP&TRJOPS LGL/LGL SIB A<. 
Onderwerp: Zoekgebied alterantievenonderzoek 
Goedenmiddag et al, 

rijksoverheid.nl>; 
Ing., 

AOCS 

mindef.nl> 

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 rnoet hebben van het 
Nederlandse territoriurn. 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 rnoeten het gehele gebied optirnaal 
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 Arnerongse berg: 62 meter. 
De dekking vanaf Herwijnen is 27.000km op 1000 voet. Er van uitgaande dat een alterantieve 
locatie minstens de dek.kinggraad 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 Arnerongse berg kunnen plaatsen, maar daarvoor vraag ik 
bevestiging bij het R VB ( 
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 altematieve positie 
van de zuidelijke radar. 
We hebben 1000 voet hoogte genomen omdat dit net onder de Iaagste 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 redelijkwijs 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 Ncderlandse territorium en een solide 
terreinhoogtemodel. De digitale kaart zullen we aan moeten vragen bij DGEO. Het hoogtemodel 
van ESRl kan waarschijnlijk door TNO worden gebruikt (het hoogtemodel van de Spaceshuttle in 
de TNO sofuvare 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. 

kunjij 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 alien: Wie heeft er contact binnen DGEO? 
Ik ga dinsdag en woensdag werken aan de tekst van dit deel het onderzoek. 
F ij ne zondag, 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you arc requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, 
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of 
messages. 
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From: • < nl> 
Sent: Wednesday, October 9, 2019, 9:43 AM 
To:" mindef.nl'" mindef.nl>; '' 

tno.nl>; • tno.nl" < tno.nl>; '' 
tno.nl" 

tno.nl" < 
< tno.nl>; • 

mindef.nl>;' 
rijksoverheid.nl" < 

mindef.nl>; ' 
mindef.nl> 

mindef.nl" < mindef .nl>; ' mindef.nl" 
mindef.nl" < mindef.nl>; 

< 

Cc: ' ( 
< nl> 

mindef.nl" < 

< 

Subject: RE: EK behandeling Herwijnen 
Attachments: tijdbalken radar+windprojecten.docx 

Dag en anderen, 

rijksoverheid.nl>; ' 
mindef.nl>; ' 

nl>; • 

mindef.nl" 
mindef.nl" 

M.i. 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 optevering 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 wet ordelljk door stemming een 
standpunt tav. het rcr besluit wordt uitgesproken. 
De studies moeten sowieso worden doorlopen voordat het voorontwerp inpassingsplan kan warden 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. 
lk voeg de tijdlijn bij van de mogelijke overlap van de planningen voor het bouwen van de radar en van de windparken. 
Wind plan Groen gaat eind oktober de SOE 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 SOE 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 zljn, dan ziJn wij uiteraard beschikbaar om mee te denken. 
Met vrlendelijke groet, 

Van: mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 20:42 
Aan: < nl>; < 

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. 
lk 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 

nl>; 

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. lk weet niet welke de waarheid het dichtst benadert maar 
wacht op de afdoeningsbrief. 
Optie 1 zou tot de grootste vertraging leiden. 
lk 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.nl> 
Sent: Wednesday, October 9, 2019, 11:54 AM 
To: • mindef.nl" mindef.nl> 
Cc: • mindef.nl" < mindef.nl>; • 
< tno.nl>; • < tno.nl>;' 
< tno.nl> 
SubJect: Re: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 

Ha 
Ok. 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 rnaar ja, verrassingen zijn niet ongewoon 
in dit werkveld. 
Mvrgr 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 9 okt. 2019 om 11 :41 
volgende geschreven: 

.. mindef.nl" mindef.nl> het 

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. 

lk schat in dat vragen uit het publiek met het rapport als referentie kunnen warden 
beantwoord. Als er toch een aanvullende totaal verrassende publieksvraag bijzit d ie 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< 

Cc: < 

< < tno.nl>; 

AL/HOB mindef.nl> 

Subject: Re: Onderzoek Cumulatieve Effecten; rol RIVM 

Ha 

mindef.nl> 

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. Maar een hele maand dat is mij niet bekend en 

de2e 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 
volgende geschreven: 

II mindef.nl" mindef.nl> het 



En de factor dat we bewoners oak de tijd moeten gunnen om hun vragen in 
te dienen (tot eind deze maand, 31 oktober). 
Mvg, 

From: Ing., DMO/PROJN/l>ROJN DIP 
Sent: woensdag 9 oktober 2019 10:52 
To:' < rivm.nl>; 

mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP 
tno.nl; 

mindef.nl>; 
AL/HDB 

BS/ AL/HDB/Belmdwrs 
< mlndef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl> 
Cc: tno.nl; 

LSK/DO/C41SR/SAIR C2 < 

AL/BSG < 

EMSD, CLSK/PLV C
mindef.nl>; 

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. Oat betekent dat we eind deze maand op 
zijn minst een vergevorderd concept gereed moeten hebben en bij een keuze 
voor optle 4 dus oak de hele particlpatieproces helder moeten hebben. 
Nogmaals, ik ben absoluut een voorstander van deze route, maar volgens mij 
is dit in de gegeven tljd niet ultvoerbaar. 
Hoe dan oak, moeten we nu wel op korte termijn een keuze makenl 
Met vriendelljkl! groet, 

Hoofd Pro,ectbureau ACCS & Projectlelder ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Orsanlsatle 

Minlsterle van Defensle 
I H@rculeslaan 1 I 3584 AB f Utrecht 

Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+:U 
llliMWl.I 

www defensle.nl/dmo 
Project Mana1ement Asslstente: +31 reeds beoordeeld 
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From: ' < rijksoverheid.nl> 
Sent: Wednesday, October~. 2019, 12:13 AM 
To:' mindef.nr·· mindef.nl> 
Cc:' nl" < nl>;' nl" 
< nl>; ' tno.nl" < tno.nl>; ' mindef.nl" 
< mindef.nl>; " mindef.nl" < mindef.nl> 
Subject: RE: VGB Windemergieprojecten nabij zoekgebied 

Allen, 
lk denk dater 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 misschlen 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 zi1n met de komst van radarstation Wemeldinge definitief mogelljk geworden en nu de vergunning voor 
Wemeldinge onherroepelijk ls (die well I, zou de VGB zonder meer afgegeven kunnen worden. Daar hoopt men in Zeeland ook 
heel erg op. De provinciale windcoardinator heeft zich voor deze projecten erg sterk gemaakt (en die waren ook een directe 
aanleiding om met het project Wemeldinge te stanen). Helaas blijkt de bouwplanning voor de windparlcen ertoe te leiden dat 
deze enkele maanden eerder gereed zijn dan dat de nieuwe radar van Wemeldinge operationeel is. CL.SK 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 t ijd 
een meer verstoord radarzicht zijn boven westelijk Zeeland. 
Voor zover dat mogelljk 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 warden lngestemd met een VGB zodat die projecten nu 
ook door kunnen. We zouden er ook onze relaties mee versterken. lk merk wel op dat ik niet kan inschatten in hoeverre dit 
operationeel acceptabel is, dat kan alleen CL.SK beoordelen. 
Voor andere projecten die nu word en beinvloed door de situat1e rond Herwi1nen, zou ik pragmatisch w11len zijn. lk verwacht 
bijvoorbeeld voor het windpark A16 in West-Brabant een verzoek om een VGB en als die niet kan, dan sluit ik een bestuurlijke 
re;ictie v;inuit de provincie niet uit. Ma;ir 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 2.019 2.0:07 
Aan: < rijksoverheid.nl>; 
CC: nl; nl 
Onderwerp: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied 
All 

mindef.nl; tno.nl 

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. 
lk hoorde van EZK dat tot diep in Zeeland geen toestemming wordt verleend. Is het mogelijk om hier 
pragmatisch mee om te gaan? 
lk stel voor dat CLSK het definitieve zoekgebied vaststelt en deelt (voor zover dat nog niet is geb~urd) 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? 

Dlrtcteur lnttlrll•I Bell'id 

Oirectorut Generul Beleid 
Minbterle v•n Oefensie 
Kalvennarkt 33 I 2511 CB I Otn Haac I kamer A·23 
Post bus 20701 I 2500 ES I Den Hue I Ttie Nettierlaods 

M 

~ 
www delensie.nl 



From: ' < rijksoverheid.nl> 
Sent: Thursday, October 10, 2019, 4:08 PM 
To: < WestBetuwe.nl> 
Cc: " rnindef.nl''' < mindef.nl>; "' 

rnindef.nl> 
Subject: RE: Radar Cumulatieonderzoek 
Attachments: VoorstelMeetlocaties.pptx 

Beste 
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mindef.nl'" 

Volgende week dinsdag lS oktober staat de meetdag gepland. Wij stellen ll'OOr 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 Hn 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 ie aandacht 11oor onderstaand verzoek mbt eventuele aanvullende vragen tbv onderzoek cumulatieve 
effecten. 
Met vriendelijke groet, 

dinsdag 8 oktober 2019 10: 17 

Aan:' < WestBetuwe.nl> 
CC: ' mindef.nl' < mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Radar Cumulatieonderzoek 
Beste 

heeft je met onderstaande mail de aanvullende vragen op het gebied van cumulatleve effecten geschetst die wlj 
door TNO laten ondenoeken en beantwoorden. Daar zljn 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 tn de achtergrondwaarden. lk 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. 
Mljn vraag voor nu aan Jou is of de gemeente West Betuwe nog aanvullende vragen heeft op het gebled van de cumulatieve 
effecten zodat wij die in het TNO-onderzoek kunnen laten meenemen? 
lk hoor het graag. 
Met vriendelijke groet, 

From: AL/HOB 
Sent: dinsdag 10 september 2019 09:42 
To: ' westbetuwe.nl' < 

Cc: AL/HOB 
BS/Al/HDB/Belmdwrs < mindef.nl> 
Subject: Radar Cumulatieonderzoek 
Beste 

westbetuwe.nl> 
mindef.nl>; 

Tijdens de informatiebijeenkomsten (onder meer in augustus 2018) zijn vragen gesteld over 
cumulatieve effecten. TNO heeft tijdens de informatiebijeenkomst in augustus 2018 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. Oak met in ogenschouw nemen van het cumulatieve 
effect blijft de SMART-L radar beneden de ICNIRP-norm. Het memorandum bij ens 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 veil ige afstanden zeals weergegeven in het THALES
rapport SMART-L EWC GB RADHAZ SITE 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. 1ndien 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 warden 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. 

Olrecteur lntegraa1 Beleid 

l loofddlrectle Beleid 
Minirterie 111n Oefensle 
Kalvermarkt H I 2511 CB I Oen Haag I kemer A·l9 
Postbus 20701 f 2500 ES I Oen Hng I lhe Netherlands 

~ 
www.dl!fens'e.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard oak, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 
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From: • < tno.nl> 
Sent: Thursday. October 10, 2019, 3:27 PM 
To: ' mindef.nl" mindef.nl> 
Cc: ' )" < tno.nl>; ' 
< mlndef.nl>; ·• mindef.nl" < 
Subject: Re: SPOED: reactie op appendix B memorandum TNO 

Beste 

mindef.nl" 
mihdef.nl> 
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Blootstelling aan radiofrequentie velden, in de gecombineerde blootstelling is dat mcer dan alleen 
radarstraling. 
Grt 

Verstuurd vanaf mijn iPhonc 

Op I 0 okt. 2019 om 15:04 heeft" 
volgende geschreven: 

mindef.nl" 

Thanks, wat is de detinitie van blootstelling? ls dat radarstraling? 

Directeur lntegraal Beleid 
+31 

Op IO okt. 2019 om 14:48 heeft ) 
< tno.nl> het volgende geschreven: 

Allen, 

mindef.nl> het 

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 wet aan waar die verandering is toegpast. lk hoop 
dat dlt helpt (en nog steeds klopt). 
Met vriendelijke groet, 

T 
Woordvoerder 
Marketing & Commun1ciltions £ l!lQ..!l 

<tmi!geQQl.glf.attachctrl> 
Olt bericllt kan lnformatie bentten die nlet voor u Is best4tmd. lndlen u nlet d1 1eadreu1111rd4! bent of dlt btrldlt 1busl-lifk aan u 
is toegezonden, wordt u venocht dill un dt 1fzender te melden en het btrlcht te verwt)dertn. TNO aanv;iardt geen 
Hnsprakeltjkheld voor de nhoud van deze e-milil, de wljze Wililrop u deze sebruikt en voor sthilde, van welkt aard ook, die 
verbilnd houdt met ns co's verbonden aan het elektronisch verzenden van berlctnen. 

From: < tno.nl> 
Sent: donderdag 10 oktober 2019 14:18 
To: mindef.nl 
Cc: mindef.nl; mindet.nl; 
( ) < tno.nl> 



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. 

From: m1ndef.nl mindef.nl:> 
Sent: donderdag 10 oktober 2019 13:23 
To: < 
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 geed te weten dater 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 lntegraal Beleid 
+31 

Op 10 okt. 2.019 om 09:2.9 
< tno.nl> 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 
<image004.jpg.attachctrl> 
Deze waarden horen bij een niet-roterende radarantenne en in 
de, voor de blootste11ing, 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. Alie 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 warden niet massaal ziek of zoiets, dat dankzij de 



de ICN!RP-richtlijn. 

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to infonn 
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. 




