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Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen

1. Inleiding
In het DMP-A document wordt voor de geëiste radardekking van de MPR-opvolgers
verwezen naar het NATO ACCS C&S document, [1]. Eisen zijn evenwel verwoord in
het SHAPE Air Surveillance (Sensor) Plan” (ASP) uit 2006, [2]. In
‘windturbinenormvergaderingen’ is gesproken over een lagere ondergrens van de
radardekking.1 De destijds gevoerde discussies hebben bij de behoeftesteller niet
geleid tot aangepaste eisen wat betreft de radardekking. In het B-beraad is gesteld
dat onderzocht moet worden of de dekking op de huidige locaties kan worden
verbeterd, wat in dit stuk aan de orde komt. Tevens wordt in dit document aandacht
besteed aan enkele BMD eisen, voor zover die van invloed zijn op de radardekking.
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2. Historie
De huidige MPR installaties maken deel uit van de NADGE (NATO Air Detence Ground
Environment) radarketen, die van origine was opgezet om Russische long range
bommenwerpers (Tupolev Tu-95, codenaam ‘bear’) te detecteren. De wandkaart op
onderstaande foto toont het detectiebereik van de NADGE radars. De twee Nederlandse
radars lijken niet op deze kaart te staan, het Belgische systeem te Glons wel.

1
Motiveringen waren: het vermijden van onopgemerkte penetratie van het Nederlandse luchtruim (actie

Matthias Rust’), het begeleiden van laagvliegende gevechtstoestellen boven de Noordzee, en het verruimen
van plaatsingsmogeljkheden van windturbines.
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Figuur 1: Ondertekening van het NADGE initiatief op 1juli 1966.
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In een door TNO uitgevoerde studie naar de prestaties van de MPR’s, [31, bleek dat de
lage-hoogte-dekking van de radar in Wier op orde is, terwijl de dekking van het
systeem te Nieuw Milligen te wensen overlaat. De oorzaak is evident; Nieuw Milligen is
gelegen aan de westelijke tand van de Veluwe. Het terreinhoogteprofiel in oostelijke
richting wordt gegeven in Figuur 2. De MPR antenne bevindt zich ter hoogte van de
cirkel op de linker verticale as fondet het getal ‘60), de schaatverdeling is de hoogte in
m (ten opzichte van de EGM96 geoïde, wat vergelijkbaar is met NAP).
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Figuur 2: Terreinprofiel in oostelijke nctiting vanaî radarpost Nieuw Milligen.

Een terreinhoogtekaart met de radarpost Nieuw Milhigen in het midden wordt
weergegeven in Figuur 3. Ook in zuid-westelijke richting is de lage-hoogte-dekking
gebrekkig, veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Voor dekkingsdiagrammen van
Wier en Nieuw Mihligen bij verschillende doelhoogten refereren wij naar [3].
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Omdat bij NADGE de primaire interesse uitging naar Russische long range
bommenwerpers die op aanzienlijke hoogte vliegen, werd het door de geografische
omstandigheden veroorzaakte verlies aan lage hoogte dekking van het systeem Nieuw
Milligen klaarblijkelijk niet als bezwaarlijk gezien.
Vanwege de aardkromming wordt een hoogvliegend naderend doel eerder
gedetecteerd dan een laagvllegend naderend doel, zoals in Figuur 3 is geïllustreerd.
Tevens wordt terreinaccidentatie minder prominent voor hoogvliegers, hetgeen
eveneens in Figuur 3 (rechter diagram) is geïllustreerd. Het dekkingsdiagram van de
radar Nieuw Milligen voor een doel op 30.000 voet ziet er dan ook alleszins redelijk uit.
Situatie S uit de rechter figuur doet zich dan voor.

Figuur 3: Links: een doel dat op lage hoogte naar een radar vliegt (traject A) zal op een kortere afstand tot de
radar voor het eerst gedetecteerd worden dan een doel dat op grote hoogte naar de radar vliegt (traject B).
Rechts: naarmate de vlieghoogte toeneemt heeft men minder last van terreinaccidentatie. Doel A zal ten
gevolge van afscherming later gedetecteerd worden. Bij doel B treedt dit effect niet op.
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Figuur 3: Terreinhoogtekaart, gebaseerd op space shuttle hoogte data (STRM). De stip in het midden is de
locatie van radarpost Nieuw Milligen.
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3. Verbeteren van lage hoogte dekking
In tegenstelling tot Wier (Radar Post Noord) is radarpost Nieuw Milligen vanwege de
topologie van het omringende landschap geen optimale locatie. Een tnviale oplossing
is dan ook: wijk uit naar een andere locatie. Een andere remedie om de dekking te
verbeteren is het omhoog brengen van de antenne. Om aan de oostkant de effecten
veroorzaakt door het terreinprofiel te verkleinen moet men voor Nieuw Milligen echter
denken aan een mast van aanzienlijke hoogte. Figuur 4 toont zogenaamde Iine-of-sight
dekkingsdiagrammen voor een doel op 1000 voet hoogte en voor een doel op 5000
voet hoogte, bij de huidige antennehoogte, en bij een radarmast van 60 m hoog. Deze
diagrammen geven een goede eerste indruk van de radardekking die gehaald kan
worden. In het gekTeurde vlak is het doel in zicht. Wanneer de tand van het gekleurde
vlak rafelig is betekent dit dat er afscherming door terrein plaatsvindt, waarbij het
terrein het zicht op de horizon belemmert.

ringen zijn in NM.

De extra dekking die ten gevolge van de (beduidend) hogere mast verkregen wordt
blijkt voor de noord-west sector zeer sterk te zijn. Het verlengen van de radarmast
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- 4: Line-of-siht diagrammen voor de - antennehoogte oven) en een antennehoogte van 60 m
boven het maaiveld (onder). Links: doelhoogte 1000 voet, rechts: doelhoogte 5000 voet. De afstanden bij ce
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levert aan de oostkant circa 15 NM op. Analyse toont voorts aan dat de oppervlakte
van het dekkingsgebied lineair toeneemt met de hoogte van de mast; een optimale
masthoogte is derhalve lastig te destilleren. Vergelijkbare diagrammen voor de
cadarstations Wier, Herwijnen en Gilze-Rijen worden gegeven in Appendix A.
Dekkingdiagrammen voor radarstation Nieuw Miii igen en verschillende
antennehoogten worden gegeven in Appendix B.
Naast het aanpassen van de hoögte waarop zich de cadarantenne bevindt is het aantal
middelen om de dekking te verbeteren beperkt. Voor de volledigheid noemen wij een
tweetal.
• In geaccidenteerd terrein is het toepassen van VHF/UHF (30— 1030 MHz) radar

geopperd omdat diffractie (breking) aan terreinstructuren zich sterker voordoet bij
deze relatief lage draaggolffrequenties. Een nadeel is dat de antenne relatief groot
moet zijn om goede hoeknauwkeurigheid te bereiken Ook begeeft men zich in een
drukbezet frequentiegebied, denk aan communicatie, GPS, radio en televisie.
Geen der respondenten van RFI heeft dan ook een VHF/UHF systeem
voorgesteld, wei S-band (rond 2700 MHz, zoals de huidige MPR) of L-band (rond
1300 MHz).

• Wanneer multipad in het verticale vlak zich voordoet (denk aan shipborne radar),
dan is het gebruik van hogere radarfrequenties profijteljk, zie de met CARPET
gemaakte diagrammen voor een L-band en een S-band systeem, waarbij het gaat
het om de hoogte van de onderste flank van het dekkingsdiagram. Het effect dat
de lage-hoogte-dekking bij L-band minder is, is te compenseren door bij
toepassing van L-band de antenne hoger te plaatsen. Radarspecifieke aspecten
(zoals zendvermogen en ontvangergevoeligheid) laten we hier buiten
beschouwing.
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• . erticale dekkingsdiagrammen bij L-band (..nks) en bij S-band (rechts). In het donker-rode ‘,.k is
de single-scan detectiekans 80% of meer.

De conclusie is dan ook dat in eerste instantie de hoogte van de antenne in relatie tot
de terreinaccidentatie beschouwd moet worden.
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4. BMD Onze referentie

In de Herijkingsnota heeft de behoeftesteller ambities op het gebied van BMD kenbaar <vnr-ext>

gemaakt. Gesteld wordt dat de MPR-vervanger een ballistisch doel op mïnimaal 1000 Blad

km afstand en bij voorkeur meer moet kunnen waarnemen. Niet wordt aangegeven 6!1O

welk type doel of welke radardoorsnede hierbij hoort, wat het toetsen van aangeboden
systemen bemoeilijkt.
Of Nieuw Milligen als locatie geschikt is voor BMD, hangt af van de elevatiehoek
waaronder het missile binnen het radarbereik komt. Dit is weet afhankelijk van de
dracht van het missile, en de afstand waarop het missile gelanceerd wordt In de
Herijkingsnota wordt gesproken over medium tot intermediate range missiles voor vast
opgestelde sensoren, en over short en medium range missiles voor een systeem dat
verplaatsbaar is.
De dracht van deze missiles is als weergegeven in Tabel 1. Het apogeum (hoogste
punt) van het traject is ruwweg 1/5 1/3 deel van de dracht.

Tabel 1. Dracht van ballistische missiles.
Missile Dracht (km)
Short Range Ballistic Missile < 1000
Medium Range Ballistic Missile 1000 tot 2500
Intermediate Range Batlistic Missile 2500 tot 3500

Het is profijtelijk de radar die voorwaarschuwing verschaft zo dicht mogelijk bij de
lanceerlocatie te situeren, opdat voldoende tijd beschikbaar is. Binnen een straal van
1000 km rond Nederland bevinden zich louter landen die tot het NAVO
bondgenootschap behoren. De vier dichtstbijzijnde niet-NAVO-landen zijn Wit Rusland,
Oekraïne, Rusland en Algerije. Mogelijk houdt de behoeftesteller rekening met dreiging
vanaf zee.
Een missile dat gaat van Iran naar Israël of vice versa zal door een in Nederland
gestationeerde radar niet gezien worden, de afstand bedraagt meer dan 3000 km. In
oostelijke richting kan het huidige systeem te Nieuw Milligen doelen boven 0.4°
elevatie waarnemen, vanwege de heuvelrug van de Veluwe. Op 7000 km afstand moet
de hoogte om die reden minstens 66 km zijn. Voor dreiging uit het oosten, voorbij
NAVO grondgebied gelanceerd (‘oveMiegers’), zal het derhalve niet nodig te zijn om te
antenne hoger te plaatsen.

5. Conclusies
In deze notitie wordt een indruk gegeven van de lage hoogte dekking van het
radarsysteem te Nieuw Milligen. Een mast van circa 60 m hoog is nodig opdat de radar
over de Veluwe heen kan kijken. De dekking tegen laagvllegers blijft bij een dergelijke
masthoogte evenwel beperkt Voor het waarnemen van een ballistisch doel is de
huidige antennehoogte mogelijk wel geschikt, maar afhankelijk van de lanceerpositie
en de dracht Om dit nader te beoordelen is het nodig dat inzage wordt verschaft in
plausibele BMD scenario’s. Ook voor dekking op lage hoogte moet de eis kenbaar
gemaakt worden, opdat een gefundeerde uitspraak omtrent de benodigde masthoogte
kan worden gedaan.
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6. Referenties Onze referentie

[1] NATO document 3835.1 OISHAPOIO6OIO 1, Air Cornmand and Control System,
Criteria and Standards, fourth edWon, second draft. Blad
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[2] SHAPE Air Surveillance (Sensor) Plan (ASP), 2006

[3] A. Theil, TNO document TNO-DV 2010 A325, Performance assessment of the
Dutch MPR systems, 12 oktober 2010

7. Afkortingen
BMD Ballistic Missile Defence
CARPET Computer Aided Radar Performance Evaluation Tool
DMP Defensie Materieelproces
GPS Global Positioning System
MPR Medium Power Radar
NADGE NATO Air Defense Ground Environment
RFI Request For Information
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk

Onderzoek
UHF Ultra High Frequency
VHF Very High Frequency
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— Het maaiveMnveau _ _..-._

bevindt zich op 25 m boven het maaiveld.
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iFL ntennehoogten L_ .. .. (rechts) boven het maaiveld.
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1. Inleiding
In het DMP-A document wordt voor de geëiste radardekking van de MPR-opvolgers
verwezen naar het NATO ACCS C&S document, [1]. Eisen zijn evenwel verwoord in
het SHAPE “Air Surveillance (Sensot) Plan” (ASP) uit 2006, [2J. In
‘windturbinenormvergaderingen’ is gesproken over een lagere ondergrens van de
radardekking.1 De destijds gevoerde discussies hebben bij de behoeftesteller niet
geleid tot aangepaste eisen wat betreft de radardekking. In het B-beraad is gesteld
dat onderzocht moet worden of de dekking op de huidige locaties kan worden
verbeterd, wat in dit stuk aan de orde komt. Tevens wordt in dit document aandacht
besteed aan enkele BMD eisen, voor zover die van invloed zijn op de radardekking.
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1
Motiveringen waren: het vermijden van onopgemerkte penetratie van het Nederlandse luchtruim (‘actie

Matthias Rust’), het begeleiden van laagvliegende gevechtstoestellen boven de Noordzee, en het verruimen
van plaatsingsmogelijkheden van windturbines.
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2. Historie
De huidige MPR installaties maken deel uit van de NADGE (NATO Air Defence Ground
Environment) radarketen, die van origine was opgezet om Russische long range
bommenwerpers (Tupolev Tu-95, codenaam ‘bear’) te detecteren. De wandkaart op
onderstaande foto toont het detectiebereik van de NADGE radars. De twee Nederlandse
radars lijken niet op deze kaart te staan, het Belgische systeem te Glons wel.

Figuur 1: Ondertekening van het NADGE initiatief op 1juli 1966.
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In een door TNO uitgevoerde studie naar de prestaties van de MPR’s, [3J, bleek dat de
lage-hoogte-dekking van de radar in Wier op orde is, terwijl de dekking van het
systeem te Nieuw Milligen te wensen overlaat. De oorzaak is evident: Nieuw Milligen is
gelegen aan de westelijke rand van de Veluwe. Het terreinhoogteproflel in oostelijke
richting wordt gegeven in Figuur 2. De MPR antenne bevindt zich ter hoogte van de
cirkel op de linker verticale as (onder het getal ‘60’), de schaalverdeling is de hoogte in
m (ten opzichte van de EGM96 geoïde, wat vergelijkbaar is met NAP).
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Figuur 2: Terreinprofiel in oostelijke richting vanaf radarpost Nieuw Milligen.

Een terreinhoogtekaart met de radarpost Nieuw Milligen in het midden wordt
weergegeven in Figuur 3. Ook in zuid-westelijke richting is de lage-hoogte-dekking
gebrekkig, veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Voor dekkingsdiagrammen van
Wier en Nieuw Milligen bij verschillende doelhoogten refereren wij naar [3].
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Figuur 3: Links: een doel dat op lage hoogte naar een radar vliegt (traject A) zal op een kortere afstand tot de

radar voor het eerst gedetecteerd worden dan een doel dat op grote hoogte naar de radar vliegt (traject B).
Rechts: naarmate de vlieghoogte toeneemt heeft men minder last van terreinaccidentatie. Doel A zal ten

gevolge van afscherming later gedetecteerd worden. Bi] doel B treedt dit effect niet op.
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Omdat bij NADGE de primaire interesse uitging naar Russische long range
bommenwerpers die op aanzienlijke hoogte vliegen, werd het door de geografische
omstandigheden veroorzaakte verlies aan lage hoogte dekking van het systeem Nieuw
Milligen klaarblijkelijk niet als bezwaarlijk gezien.
Vanwege de aardkromming wordt een hoogvliegend naderend doel eerder
gedetecteerd dan een laagvliegend naderenddoel, zoals in Figuur 3 is geïllustreerd.
Tevens wordt terreinaccidentatie minder prominent voor hoogvliegers, hetgeen
eveneens in Figuur 3 (rechter diagram) is geïllustreerd. Het dekkingsdiagram van de
radar Nieuw Milligen voor een doel op 30.000 voet ziet er dan ook alleszins redelijk uit.
Situatie B uit de rechter figuur doet zich dan voor.
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3. Verbeteren van lage hoogte dekking
In tegenstelling tot Wier (Radar Post Noord) is radarpost Nieuw Milligen vanwege de
topologie van het omringende landschap geen optimale locatie. Een triviale oplossing
is dan ook: wijk uit naar een andere locatie. Een andere remedie om de dekking te
verbeteren is het omhoog brengen van de antenne. Om aan de oostkant de effecten
veroorzaakt door het terreinprofiel te verkleinen moet men voor Nieuw Milligen echter
denken aan een mast van aanzienlijke hoogte. Figuur 4 toont zogenaamde line-of-sight
dekkingsdiagrammen voor een doel op 1000 voet hoogte en voor een doel op 5000
voet hoogte, bij de huidige antennehoogte, en bij een radarmast van 60 m hoog. Deze
diagrammen geven een goede eerste indruk van de radardekking die gehaald kan
worden. In het gekleurde vlak is het doel ‘in zicht.’ Wanneer de rand van het gekleurde
vlak rafelig is betekent dit dat er afscherming door terrein plaatsvindt, waarbij het
terrein het zicht op de horizon belemmert.
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De extra dekking die ten gevolge van de (beduidend) hogere mast verkregen wordt
blijkt voor de noord-west sector zeer sterk te zijn. Het verlengen van de radarmast

Figuur 4: Line-of-sight diagrammen voor de huidige antennehoogte (boven) en een antennehoogte van 60 m

boven het maaiveld (onder). Links: doelhoogte 1000 voet, rechts: doelhoogte 5000 voet. De afstanden bij de

ringen zijn in NM.
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levert aan de oostkant circa 15 NM op. Analyse toont voorts aan dat de oppervlakte
van het dekkingsgebied lineair toeneemt met de hoogte van de mast; een optimale
masthoogte is derhalve lastig te destilleren. Vergelijkbare diagrammen voor de
radarstations Wier, Herwijnen en Gilze-Rijen worden gegeven in Appendix A.
Dekkingdiagrammen voor radarstation Nieuw Milligen en verschillende
antennehoogten worden gegeven in Appendix B.
Naast het aanpassen van de hoogte waarop zich de radarantenne bevindt is het aantal
middelen om de dekking te verbeteren beperkt. Voor de volledigheid noemen wij een
tweetal.
• In geaccidenteerd terrein is het toepassen van VHF/UHF (30— 1000 MHz) radar

geopperd omdat diffractie (breking) aan terreinstructuren zich sterker voordoet bij
deze relatief lage draaggolffrequenties. Een nadeel is dat de antenne relatief groot
moet zijn om goede hoeknauwkeurigheid te bereiken. Ook begeeft men zich in een
drukbezet frequentiegebied, denk aan communicatie, GPS, radio en televisie.
Geen der respondenten van REl heeft dan ook een VHF/UHF systeem
voorgesteld, wel S-band (rond 2700 MHz, zoals de huidige MPR) of L-band (rond
1300 MHz).

• Wanneer multipad in het verticale vlak zich voordoet (denk aan shipborne radar),
dan is het gebruik van hogere radarfrequenties profijtelijk, zie de met CARPET
gemaakte diagrammen voor een L-band en een S-band systeem, waarbij het gaat
het om de hoogte van de onderste flank van het dekkingsdiagram. Het effect dat
de lage-hoogte-dekking bij L-band minder is, is te compenseren door bij
toepassing van L-band de antenne hoger te plaatsen. Radarspecifieke aspecten
(zoals zendvermogen en ontvangergevoeligheid) laten we hier buiten
beschouwing.

L.
t 0 to 00 to tO toOowOX * 0 ZO 00.; to to t to cox

Figuur 4: Verticale dekkingsdiagrammen bij L-band (links) en bij S-band (rechts). In het donker-rode vlak is

de single-scan detectiekans 80% of meet.

De conclusie is dan ook dat in eerste instantie de hoogte van de antenne in relatie tot
de terreinaccidentatie beschouwd moet worden.

Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
5/10

r

V,,toO*t.,.*.0W..

‘tOt

fl0 000*0*04

000000

r

2
0o0

0.6*0400,

0*00

roo.,aco
r

ONGERUBRICEERD



ONGRUBRICEERD

Datum
11 december2012

4. BMD Onze referentie

In de Herijkingsnota heeft de behoeftesteller ambities op het gebied van BMD kenbaar <vnr-ext>

gemaakt. Gesteld wordt dat de MPR-vervanger een ballistisch doel op minimaal 1000 Blad

km afstand en bij voorkeur meer’ moet kunnen waarnemen. Niet wordt aangegeven 6/10

welk type doel of welke radardoorsnede hierbij hoort, wat het toetsen van aangeboden
systemen bemoeilijkt.
Of Nieuw Milligen als locatie geschikt is voor EMD, hangt af van de elevatiehoek
waaronder het missile binnen het radarbereik komt. Dit is weer afhankelijk van de
dracht van het missile, en de afstand waarop het missile gelanceerd wordt. In de
Herijkingsnota wordt gesproken over medium tot intermediate range missiles voor vast
opgestelde sensoren, en over short en medium range missiles voor een systeem dat
verplaatsbaar is.
De dracht van deze missiles is als weergegeven in Tabel 1. Het apogeum (hoogste
punt) van het traject is ruwweg 1/5 â 1/3 deel van de dracht.

Tabel 1. Dracht van ballistïsche missiles.
Missile Dracht (km)
Short Range Ballistic Missile < 1000
Medium Range Ballistic Missile 1000 tot 2500
lntermediate Range Ballistic Missile 2500 tot 3500

Het is profijtelijk de radar die voorwaarschuwing verschaft zo dicht mogelijk bij de
lanceerlocatie te situeren, opdat voldoende tijd beschikbaar is. Binnen een straal van
1000 km rond Nederland bevinden zich louter landen die tot het NAVO
bondgenootschap behoren. De vier dichtstbijzijnde niet-NAVO-landen zijn Wit Rusland,
Oekraïne, Rusland en Algerije. Mogelijk houdt de behoeftesteller rekening met dreiging
vanaf zee.
Een missile dat gaat van Iran naar Israël of vice versa zal door een in Nederland
gestationeerde radar niet gezien worden, de afstand bedraagt meer dan 3000 km. In
oostelijke richting kan het huidige systeem te Nieuw Milligen doelen boven 0.4°
elevatie waarnemen, vanwege de heuvelrug van de Veluwe. Op 1000 km afstand moet
de hoogte om die reden minstens 66 km zijn. Voor dreiging uit het oosten, voorbij
NAVO grondgebied gelanceerd (‘overvliegers’), zal het derhalve niet nodig te zijn om te
antenne hoger te plaatsen.

5. Conclusies
In deze notitie wordt een indruk gegeven van de lage hoogte dekking van het
radarsysteem te Nieuw Milligen. Een mast van circa 60 m hoog is nodig opdat de radar

over de Veluwe heen kan kijken. De dekking tegen laagvliegers blijft bij een dergelijke
masthoogte evenwel beperkt. Voor het waarnemen van een ballistisch doel is de
huidige antennehoogte mogelijk wel geschikt, maar afhankelijk van de lanceerpositie
en de dracht. Om dit nader te beoordelen is het nodig dat inzage wordt verschaft in
plausibele BMD scenario’s. Ook voor dekking op lage hoogte moet de eis kenbaar
gemaakt worden, opdat een gefundeerde uitspraak omtrent de benodigde masthoogte
kan worden gedaan.

ONGERUBRICEERD
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Datum
11 december2012

6. Referenties Onze referentie

[1] NATO document 3835.1 0/SHAPO/060f01 Air Command and Control System, <vntt>

Criteria and Standards, fourth edition, second draft. Blad
7/10

[2] SHAPE “Air Surveillance (Sensor) Plan (ASP), 2006

[3] TNO document TNO-DV 2010 A325, Performance assessment of the
Dutch MPR systems, 12 oktober 2010

7. Afkortingen
BMD Ballistic Missile Defence
CARPET Computer Aided Radar Performance Evaluation Tool
DMP Defensie Materieelproces
GPS Global Positioning System
MPR Medium Power Radar
NADGE NATO Air Defense Ground Environment
RFI Request For Information
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk

Onderzoek
UHF Ultra High Frequency
VHF Very High Frequency
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Appendix A

)e antenne

Datum
11 december 2012

Onze referentie
<vnc-ext>

Blad
8/10

FiguurA.2: Locatie Herwijnen, links 1000 voet, rechts 5000 voet. Het maaiveldniveau is op 2 m. De antenne

bevindt zich op 25 rn boven hr “±

doet. Het maaiveldniveau is op 8 m.

ONGERUBRICEERD



ONGERUBRICEERD

Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
9/10

Appendix B

Figuur Bi: Antennehoogten 20

__.__;-.__
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Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
10/10

Figuur 5..: Antennehoogten 80 .nks) en 9.. .(rechts) boven het maaiveld.

ONGERUBRICEERD



doc. 6

BS/AL/DCO

Van: knmi.nI>
Verzonden: dinsdag 4 februari 2014 11:33
Aan:
Onderwerp: Herwijnen, Defensie & KNMI

Goede morgen

Op 2 december was de verwachting dat er over 6-8 weken duidelijkheid zou zijn over de verwervingssiTategie van
Defensie en het verloop van het Defensieproject.
Kun je er al wat meer over zeggen?

Met vriendelijke groeten,

KNMI



doc 7

BS/AL/DCO

Van: knmi.nl>
Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 15:41
Aan:
Onderwerp: RE: Herwijnen, Defensie & KNMI

9este

Er zijn 2 punten die voor ons zsm van belang zijn:

- Heeft de nieuwe defensie radar nadelige invloed op onze weerradar. Wij zijn daar vooralsnog niet ongerust
over. TNO kan het pas doorrekenen na jullie keuze voor de radar. Daarbij zijn er 2 opties heb ik eerder
begrepen: of het is binnenkort bekend omdat de aanschaf binnen bestaande kaders uitgevoerd kan worden
ot het duurt nog heel lang. In het laatste geval moeten wij beslissen zonder verdere doorrekening door TNO.

- Gezamenlijk aanvragen van de aanpassing van het bestemmingsplan. Wij willen de 2 helft van 2014 gaan
tenderen en aan het eind van het jaar een contract hebben. We kunnen de potentiële leveranciers wel aparte
offertes laten maken voor zowel Herwijnen als De Bilt (voor het geval dat Herwijnen zou afvallen) maar als wij
bij het sluiten van het contract nog geen vergunning hebben van de gemeente Lingewaal wordt het contract
een stuk complexer.

Kortom, hoewel wij voorlopig binnen ons project nog veel werk te doen hebben aan het opstellen specificaties dreigen
we op het kritieke pad te komen aan het eind van het jaar.

Hoe groot acht jij de kans dat over 2 weken er een antwoord is op beide voor ons belangrijke vragen?

Met vriendelijke groeten,

Van: mindef.nl [mailto mindef.nl]
Verzonden: donderdag 6 februari 2014 18:22
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen, Defensie & KNMI

Goede avond

We hebben wat vertraging opgelopen in de besluitvorming, maar we zijn nu bijna zover. Ik hoop (denk) binnen twee
weken een volgende stap in ons dossier te kunnen maken!

Groet,

Van: (KNMI) [mailto knmi.nl]
Verzonden: dinsdag 4 februari 2014 11:33
Aan: EM$D, BS/AL/DS/Dir. Plan.JAfdLuOptr
Onderwerp: Herwijnen, Defensie & KNMI

Goede morgen

Op 2 december was de verwachting dat er over 6-8 weken duidelijkheid zou zijn over de verweMngsstrategie van
Defensie en het verloop van het Defensieproject.
Kun je er al wat meer over zeggen?



Met vriendelijke groeten,

KNMI

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 electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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doc 8

BS/AUDCO

Van:
Verzonden: dinsdag 18 februari 2014 11:16
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste

Het duurt mij ook langer dan ik zou willen maar dit soort processen blinken helaas nooit uit in snelheid. TNO is op
dit moment druk bezig met het toetsen van de invloed van de beoogde opvolger van onze radar te Milligen op de
weerradar van het KNMI. Vervolgens wordt ook de invloed van de geplande windturbines te Deil en te Geldermalsen
berekend. Dit onderzoek gaat nog wel 3 tot 4 weken duren. Zullen we afspreken dat we elkaar sowieso na jouw
vakantie , dus in april gaan spreken? Als er eerder iets moet gebeuren dan hoor ik het graag.
Vriendelijke groet en fijne vakantie.

Van: [mailto lvnl.nl]
Verzonden: donderdag 13 februari 2014 14:03
Aan:
Onderwerp: Voortgang radarsftë Herwijnen

Hal lo

Al weer enige tijd geleden dat we per mail contact hebben gehad. Over twee weken ga ik een maand met vakantie.
Het management me gevraagd om na te gaan of er bij jullie voortgang dan wel ontwikkelingen zijn.

Zou je me hierover kunnen berichten.

Vriendelijke groet,

Van: mindef.nI [mailto mindef.nl]
Verzonden: vrijdag 6 december 2013 8:17
Aan:
Onderwerp: RE: toestemming IVW/LVNL windpark Waternet Nieuwegein

Dag
Dank voor je mail, deze nemen we mee. We zijn nog volop bezig met Herwijnen en zeker voor wat betreft
radarverstoring door geplande windwindturbines! Vorige week hebben we ook een overleg gehad met de
vertegenwoordigers van KNMI over de eventuele wederzijdse beïnvloeding van elkaars radar. Er gaat nog wat meer
uitwisseling van informatie plaats vinden en enkele toetsingen door TNO. Ik verwacht medio januari meet te kunnen
berichten. Ik stel voor dat we dan afspreken om het een en ander te bespreken. Indien akkoord zal ik je een datum
voorstel doen toekomen.
Met groet,

This e-mail and any attachment is intended for the addressee(s) only. 1f you have received this e-mail by
mistake please notify the sender by return e-mail. and delete this e-mail. Unauthorised use, disciosure or

[PaginanummerJ



copying of this e-mail and any attachment is prohibited. Opinions, conciusions and other information in this
message that do not relate to the official business of Air Traffic Control the Netherlands shail be understood
as neiffier given nor endorsed by it. Air Traffic Control the Netherlands shali not be liable for the incorrect
or incomplete transmission of this e-mail or any attachment, nor responsible for any delay in receipt.

[Paginanummer]



doc 9

BS/AUDCO

Van:
Verzonden: donderdag 6 maart 2074 14:21
Aan: 1 EMSD, BS/AUDS/Dir. Plan]AtdLuOptr
cc:
Onderwerp:

16:00 is niet gunstig dus ik doe het even over de mail:

Ik heb zojuist even met gesproken; de gevraagde gegevens zijn niet zo direct voor
handen dus we moeten even gaan uitzoeken hoe- en in welke vorm we kunnen antwoorden.
Daar hebben we even wat tijd voor nodig.

T.a.v. het KNMI: heeft zijn onderzoek gereed en ik heb het vanochtend met hem
doorgesproken. Conclusie van het verhaal is dat wij niet denken dat de KNMI radar schade
zal oplopen maar dat hij wel aanzienlijk gestoord zal worden. Dat heeft er o.a. ook mee te
maken dat de weerradar een nogal “gevoelig” ding is. Het is echter de vraag in hoeverre de
“processing” na de ontvanger van de weerradar de verstoring misschien fatsoenlijk kan
(weg)(ver)werken zodat de “output” van de radar er uiteindelijk niet te veel onder lijdt.
Aanbeveling van TNO is dan ook om met de leverancier van de weerradar te gaan praten
over de uiteindelijke effecten. Opmerkelijk is dat blijkt dat als de MPR-vervanger gewoon op
Nieuw Milligen zou staan, de weerradar in Herwijnen nog steeds aanmerkelijke last zou
ondervinden. Het probleem is dus niet specifiek locatie-afhankelijk.
De resultaten (d.w.z. de gebruikte getallen; niet de conclusie) van het onderzoekje zijn
CONFI, dus niet zo maar te verspreiden

- Wij (Defensie) denken dat op basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar
significante storing ondervindt van de MPR-vervanger die wij in het onderzoek hebben
gebruikt.

- Wij (Defensie) kunnen geen uitspraak doen over de mate waarin die verstoring
uiteindelijk het eind product van de weerradar beïnvloed.

- Ons advies is om rekening te houden met verstoring door de MPR-V en dat het KNMI
initiatief neemt om dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar te
bespreken. Wij (DMO/PT) willen (binnen grenzen) meewerken aan een dergelijk
gesprek.

- Uit het onderzoek blijkt dat de verstoring ook optreedt als de MPR-vervanger op
grotere afstand (b.v. Nieuw Mïlligen) staat. Dat maakt het belang van een onderzoekje
van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar alleen maar groter.

- Wij (Defensie) willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de MPR-V op
Herwijnen.

De laatste bullit is gebaseerd op ons onderzoekje waaruit blijkt dat wij nauwelijks last zullen
krijgen van de weerradar. Het maakt ons dus niet uit.

Groet,

[PaginariummerJ



From: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Sent: donderdag 6 maart 2014 13:07
To: —
Subject: Synergie in matex Smart-L EWC en GB

Goede middag en

Voordat de Directeur Plannen een besluit wil nemen over de verwervingsvoorbereiding van de SMART-L GB als
vervanger van de MPRs wil hij weten wat de synergie is in de matex van de SMART-L EWC en de GBversie (binnen
het 4+2 contract). Kunnen jullie dat voor ons kwantificeren?

Deze vraag houdt ook in dat we deze week nog geen groen licht kunnen geven voor de verwervingsvoorbereiding.
Wat zullen we aan de KNMI melden?

Bedanktl

Groet,

—

Senior Beleidsadviseur Afdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 DEN HAAG 1 Kamer C403
Postbus 20701 1 2500 ES 1 DEN HAAG 1 MPC 58B

MDTN
TI
F1
r
CRONOS: 1 Imod.nld.nato.int

[PaginanummerJ
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BS/AL/DCO

—
Verzonden: maandag 10 maart 2014 16:33
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuQptr
Onderwerp: RE: Herwijnen

We hadden hier in december al over “gebrainstormd”;

Ten eerste is er geen formeel TNO-rapport;

_____

Wij (DMO-Projectteam/leider) dragen dus
de verantwoordelîjkheid voor wat schrijft
Ten tweede is het memo van tot stand gekomen met behulp van de gerubriceerde
(Confidentieel) gegevens van de Smart-L EWC die Thales ons ter beschikking heeft gesteld.

Het antwoord op vraag KNMI is dus nee.
Antwoord op jouw vraag: op korte termijn niet zo veel, ik denk dat dit de nodige tijd gaat
kosten. Een aanpak zou b.v. kunnen zijn:

- Hoewel ook collegae bij TNO heeft geraadpleegd, zullen de resultaten eerst
moeten worden besproken en bevestïgd door Thales zelf.

- Dan zouden we met Thales moet bespreken of- en in welke mate er “de-classificering”
van het Memo zou kunnen plaatsvinden (ben er op voorhand niet zeker van dat dat
kan)

- Pas dan zou KNMI inzage kunnen krijgen en dan nog steeds hun eigen conclusies
moeten kunnen trekken.

- Een andere aanpak is wellicht dat KNMI initiatief neemt om zelf met Thales te gaan
praten en dat wij daarbij meewerken.

- Dan nog moet Thales eerst aangeven in hoeverre zij informatie willen/kunnen
ontsluiten.

Meer dan dit heb ik even niet.
Groet,

—

From: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Sent: maandag 10 maart 2014 10:23
lo:

Subject: RE: Herwijnen
Importance: High

Tav vraag 1: Wat is er mogelijk?

Tav vraag 2: Lijkt me wel, toch?

Groet,



—
Van: (KNMI) [mailto knmi.nI]
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
CC: 1

Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

2 dringende vragen:

1. Kunnen wij inzage in het TNO-rapport krijgen.
2. Ik heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten,

los van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens
ondervinden. Zijn jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL
aan de slag om eea in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van
de toren voor ons de aanvraag moeten doen).

Met vriendelijke groeten,

KNMI

Van: mindef.nl [mailto mindef.nl]
Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 11:50
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Herwijnen

Beste

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensieradar op de KNMI-radar afgerond. We denken dat op
basis van onze berekeningen de nieuwe weertadar significante storing ondervindt van de beoogde Defensieradar
die wij in het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlijk geen uitspraak doen over de mate waarin die
verstoring uiteindelijk het eïndproduct van de weerradar beïnvloed. Ons advies is om rekening te houden met
verstoring door de Defensieradar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken.
Defensie is bereid om meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring
ook optreedt als Defensieradar op grotere afstand t b.v. Nieuw Milligen) staat. Dat maakt het belang van een
onderzoekje van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar mijns inziens alleen maar groter.
Voor de duidelijkheid: Defensie willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de Defensieradar op
Herwïjnen. Als er een alternatieve locatie voor de KNMI-radar gezocht moet worden, werken wij daar graag aan
mee.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsadviseur Atdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CE 1 DEN HAAG 1 Kamer C403
Postbus 20701 1 2500 ES 1 DEN HAAG l MPC 58E

2
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is 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 electronisch verzenden van berichten.

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

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan.fAfdLuoptr
Verzonden: maandag 10 maart 2014 16:31
Aan: DOSCOfST DOSCO/DVM/NWN;
Onderwerp: RE: Herwijnen

Ik stel voor dat we een bespreking opzetten met KNMI en LVNL om de zaken te bespreken, zodat we de KNMI niet
op houden maar wel een vinger in de papa houden. Wellicht dat voorafgaand aan die bespreking (een half uurtje
van te voren) het KNMI inzicht kunnen geven in het rapport?

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 10 maart 2014 16:22
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan ./AfdLuoptr
Onderwerp: RE: Herwijnen

0k bedankt voor de info, als je iets van een tijdsplanning kan geven morgen dan heel graag.
Nog een nabrander t.a.v. de knmi radar:

Als de KNMI een bouwvergunning heeft op de andere locatie dan worden zij belanghebbende bij een
vergunningaanvraag van ons voor onze locatie. Doordat onze radar blijkbaar een negatieve werking heeft op hun
radar is het mogelijk dat zij bezwaar gaan aantekenen tegen onze vergunningaanvraag en zij hebben daar ook goede
reden toe. Dat is een risico voor defensie! Dat risico moeten we wel ondervangen en dat zou pleiten voor het
bespoedigen van de aankoop en bestemmingswijziging voor onze locatie!
Groet

van:
Verzonden: maandag 10 maart 2014 15:47
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuoptr
CC: %ACCS, DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Onderwerp: RE: Herwijnen

Jawel, ik heb met vorige week afgesproken dat TNO nu met spoed de windturbines gaat
aanpakken. Dat gaat echter wat tijd kosten omdat er erg veel rekenwerk voor nodig is en er
nog een radar-model moet worden gemaakt met de laatste gegevens van de “mogelijke
kandidaat-radar”.
Morgen spreek ik weer, dan laat ik weer/meer van me horen.
Groet,

From:
Sent: maandag 10 maart 2014 11:24
To: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; DMO/MATLOG/PROJN/DMP



PROJN
Subject: RE: Herwijnen

Nu samen een bestemmingsplanwijziging aanvragen lijkt me niet handig. Dat kan in principe alleen als eigenaar en
dat zou betekenen dat LVNL voor ons de bestemming Maatschappelijk-Defensie (dit is voor ons de enige
bestemmingsmogelijkheid) op het terrein zou moeten zien te organiseren. Dat gaat niet.
Ik zou KNMI aanraden zelf haar eigen proces in gang te zetten. Zij kunnen voor hun radar gewoon de bestemming
RADAR oid aanvragen. Ik kan me voorstellen dat zij niet langer op ons willen/kunnen wachten.

nu TNO dit onderzoek heeft afgerond gaan zij zich nu richten op de effecten van de beoogde windturbines te
Deil en Geldermalsen op de radar? Ik heb de provincie en de initiatiefnemers voor de turbines ook continue in mijn
nek. TNO heeft alle gegevens en kan m.i. snel met resultaten komen.
Groet

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOpfr
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:23
Aan:

Onderwerp: RE: Herwïjnen
Urgentie: Hoog

Tav vraag 1: Wat is er mogelijk?

Tav vraag 2: Lijkt me wel, toch?

Groet,

Van: (KNMI) [maifto knmi.nlJ
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLucptr
CC:

Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

2 dringende vragen:

1. Kunnen wij inzage in het TNO-rapport krijgen.
2. Ik heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten,

los van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens
ondervinden. Zijn jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL
aan de slag om eea in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van
de toren voor ons de aanvraag moeten doen).

Met vriendelijke groeten,

KNMI

2



Van: mindef.nI [mailto mindef.nhJ
Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 11:50
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nI; mindef.nI
Onderwerp: Herwijnen

Beste

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensieradar op de KNMI-radar afgerond. We denken dat op
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensieradar
die wij in het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlijk geen uitspraak doen over de mate waarin die
verstoring uiteindelijk het eindproduct van de weerradar beïnvloed. Ons advies is om rekening te houden met
verstoring door de Defensieradar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken.
Defensie is bereid om meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring
ook optreedt als Defensieradar op grotere afstand (b.v. Nieuw Milligen) staat. Dat maakt het belang van een
onderzoekje van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar mijns inziens alleen maar groter.
Voor de duidelijkheid: Defensie willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de Defensieradar op
Herwijnen. Als er een alternatieve locatie voor de KNMI-radar gezocht moet worden, werken wij daar graag aan
mee.

Met vriendelijke groet,

—

Senior Beleidsadviseur Atdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB l DEN HAAG 1 Kamer C403
Postbus 20701 1 2500 ES 1 DEN HAAG 1 MPC 58B

MDTN
T
F
M
E-mail: mindef.nl
CRONOS: mod.nld.nato.int

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 electronisch verzenden van berichten.

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

Van: EM SD, BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd LuOptr
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 19:54
Aan:
Onderwerp: RE: Herwijnen

1. . We kunnen wellicht antwoorden dat “we zullen kijken wat we kunnen doen
ivm de classificatie”.

2. heeft aangegeven dat we hier heel nauw bij betrokken moeten blijven. Als de KNMI een
vergunning aanvraagt / krijgt en wij later volgen met onze vergunningsaanvraag kan de KNMI bezwaar
aantekenen tegen onze aanvraag omdat we storen op hun radar. Ook hier moeten we dus tijd winnen. En
hoe kunnen we dat beter door het proces te facilite ren?

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 15:57
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen

Ik reageer expres even alleen naar jou alleen; Punt 1 kan ik niet faciliteren. Het praten met
Thales anders dan over ons eigen onderzoek (S-L versus MPR-V) kan nog niet. Dat zou
bepaalde verwachtingen kunnen wekken bij Thales-NL. We kunnen pas hierover met Thales
spreken nadat D-Plan ons formeel groen licht heeft gegeven om door te gaan met de Smart-L
EWC. Overigens heb jij dat ook zelf zo uitgesproken in december: eerst een beslissing over
de opvolger van de MPR en pas daarna de consequenties bepalen voor het KNMI. 1

Voor punt 2: Ook hier zouden we met deze aanpak van het KNMI mijns inziens
verwachtingen wekken bij de NVNL die we wellicht niet kunnen waarmaken. Een “kick-off”
met ons erbij is veel te vroeg. Ik denk dat dat pas kan als wij (Defensie) formeel hebben
besloten om voor Herwijnen te gaan en de benodigde middelen daarvoor zijn zekergesteld. In
feite geldt hier dezelfde vraag: hoever kan “vooruit” werken (vergunningen,
bestemmingsplan etc.) zonder dat hij een formele opdracht/besluit heeft ontvangen?

Het tweede punt is dus nog lasteriger want: nadat de beslissing Smart-L wel/niet is genomen
moet het KNMI eerst nog iets roepen over de mogelijke storing door de S-L véérdat we
verder kunnen met de vraag wel/niet Herwijnen.

Het is dus erg lastig.
Groet,

—

From: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Sent: donderdag 13 maart 2014 14:47

1



To: Veidhuizen, BJG, van, CDC/V&B/DVD/RD NRD/LOK VSTGDN/DK SCHAARS;

Cc: knmLnl’
Subject: Re: Herwijnen

Kun jij het eerste punt faciteren?

Kun jij het tweede punt faciTiteren?

Groet,

—
Mvg,

Send by BB

Van: (KNMI) [mailto knmi.nI]
Verzonden: Thursday, March 13, 2014 02:44 PM W. Europe Standard Time
Aan: EMSD, 8S/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

Een bespreking met jullie en Thales lijkt mij een goed idee. Wat mij betreft moeten onze 2 radarexperts,
en en ikzelf daarbij aanwezig zijn, en zijn volgende week naar een internationale
radarbijeenkomst, dus daarna moeten we een geschikt moment vinden. Wij kunnen naar Den Haag komen maar als
dat voor jullie en Thales beter uitkomt kan het ook bij ons.
Kun jij een paar datums voorstellen? (Ik werk niet op vrijdag).

Wat het tweede punt betreft: mijn contactpersoon met de LVNL is voor jullie ook?
Ik wil graag met de LVNL en jullie een bijeenkomst plannen op korte termijn om tot een kick-of! te komen voor de
aanvraag van de aanpassing van het bestemmingsplan.
Als jij voor mij kunt aangeven wie er van jullie bij moet zijn (naam,tel,e-mail) dan kan ik ermee aan de slag.

Groeten,

Van: mindef.nl tmailto mindef.nl]
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 10:37
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nI; mindef.nI
Onderwerp: Re: Herwijnen

Excuses voor mijn verlate reactie.

Ik denk dat het goed is om even een bespreking op te zetten om de zaken te bespreken.
Het rapport kan niet zondermeer ingezien worden ivm de classificatie. We willen wel graag mee werken om jullie
wat inhoudelijke informatie te verstrekken. Dat zal in samenspraak met Thales moeten gebeuren.
We hebben beide belang bij het in gang zetten van de wijziging van het bestemmingsplan. Ik stel voor dat we een

2



vertegenwoordiger van de LVNL-vastgoed betrekken om een integraal plan op te lopen.

Groet,

Mvg,

Send by BB

Van: (KNMI) [maïlto knmLnlJ
Verzonden: Thursday, March 13, 2014 10:19 AM W. Europe Standard Time
Aan: EMSD, 55/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

Heb jij nog nieuws voor mij?

Bvd,

—

Van: mindef.nl [mailto mindef.nIJ
Verzonden: maandag 10 maart 2014 11:31
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen

Goede morgen

Ik kom zsm (vandaag of morgen) terug met antwoorden.

Groet,

—
Van: (KNMI) [mailto knmi.nlJ
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
CC:

Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

2 dringende vragen:

1. Kunnen wij inzage in het TNO-rapport krijgen.
2. Ik heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten,

los van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens
ondervinden. Zijn jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL
aan de slag om eea in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van
de toren voor ons de aanvraag moeten doen).

Met vriendelijke groeten,
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KNMI

Van: mïndef.nI [mailto mindef.nI]
Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 11:50
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nI; mindef.nl
Onderwerp: Herwijnen

Beste

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensieradar op de KNMI-radar afgerond. We denken dat op
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensieradar
die wij in het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlijk geen uitspraak doen over de mate waarin die
verstoring uiteindelijk het eindproduct van de weerradar beïnvloed. Ons advies is om rekening te houden met
verstoring door de Defensieradar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken.
Defensie is bereid om meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring
ook optreedt als Defensieradar op grotere afstand fb.v. Nieuw Milligen) staat. Dat maakt het belang van een
onderzoekje van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar mijns inziens alleen maar groter.
Voor de duidelijkheid: Defensie willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de Defensieradar op
Herwijnen. Als er een alternatieve locatie voor de KNMI-radar gezocht moet worden, werken wij daar graag aan
mee.

Met vriendelijke groet,

—

Senior Beleidsadviseur Atdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 DEN HAAG 1 Kamer C403
Postbus 20701 1 2500 ES 1 DEN HAAG 1 MPC 58B

MDTN
Tt
F
M
E-mail: mindef.nl
CRONOS: mod.nld.nato int

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 electronisch verzenden van berichten.

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

-J
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doc 13

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 08:43
Aan: knmi.nl
cc:
Onderwerp: FW: Herwijnen

Beste
Je kan mij als aanspreekpunt voor de RO-zaken gebruiken.• is ook mijn contactpersoon bij LVNL.
Ik zie een uitnodiging wel tegemoet. Ik ben de eerste helft van april niet beschikbaar ivm dienstreis buitenland. Het lijkt
me zinvol om voor die tijd te proberen om af te spreken.
Groet

—
NB allen: Let op het gebruik van het goede mailadres van mij. Er werken nogal wat bij defensie.

senior adviseur Ruimtelijke Ordening en Erfgoed

Ministerie van Defensie
Commando DienstenCentra
Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord
Dr. Stolteweg 40 1 8025 AX 1 Zwolle 1
Postbus 90004 T 3509 AA 1 Utrecht T MPC 55A

T +31

Mi
mindef. nI

htto://www.defensie.nl/cdcjvastaoed

Van: /V&B/DVD/RD NRD/LOK VSTGDN/DK SCHAARS
Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 8:14
Aan:
Onderwerp: FW: Herwijnen

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 14:47
Aan: IV&B/DVD/RD NRD/LOK VSTGDN/DK SCHAARS;

CC: knmLnl’
Onderwerp: Re: Herwijnen

Kun jij het eerste punt facilite ren?

Kun jij het tweede punt faciliteren?



Groet,

Mvg,

Send by 88

Van: (KNMI) [mailto knmi.nlJ
Verzonden: Thursday, March 13, 2014 02:44 PM W. Europe Standard Time
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

Een bespreking met jullie en Thales lijkt mij een goed idee. Wat mij betreft moeten onze 2 radarexperts, en
en ikzelf daarbij aanwezig zijn, en zijn volgende week naar een internationale

radarbijeenkomst, dus daarna moeten we een geschikt moment vinden. Wij kunnen naar Den Haag komen maat als dat
voor jullie en Thales beter uitkomt kan het ook bij ons.
Kun jij een paar datums voorstellen? (Ik werk niet op vrijdag).

Wat het tweede punt betreft: mijn contactpersoon met de LVNL is voor jullie ook?
Ik wil graag met de LVNL en jullie een bijeenkomst plannen op korte termijn om tot een kick-off te komen voor de
aanvraag van de aanpassing van het bestemmingsplan.
Als jij voor mij kunt aangeven wie er van jullie bij moet zijn (naam,tel,e-mail) dan kan ik ermee aan de slag.

Groeten,

Van: mindef.nl [mailto mindef.nlJ
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 10:37
Aan:I (KNMI)
CC: if.nl; mindef.nl
Ondet -- —. ..i: Herwijnen

Excuses voor mijn verlate reactie.

Ik denk dat het goed is om even een bespreking op te zetten om de zaken te bespreken.
Het rapport kan niet zondermeer ingezien worden ivm de classificatie. We willen wel graag mee werken om jullie wat
inhoudelijke informatie te verstrekken. Dat zal in samenspraak met Thales moeten gebeuren.
We hebben beide belang bij het in gang zetten van de wijziging van het bestemmingsplan. Ik stel voor dat we een
vertegenwoordiger van de LVNL-vastgoed betrekken om een integraal plan op te lopen.

Groet,

Mvg,
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Send by BB

Van: (KNMI) {mailto knmi.nIJ
Verzonden: Thursday, March 13, 2014 10:19 AM W. Europe Standard Time
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

Heb jij nog nieuws voor mij?

Bvd,

Van: mindef.nl [mailto mindef.nI]
Verzonden: maandag 10 maart 2014 11:31
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen

Goede morgen

Ik kom zsm (vandaag of morgen) terug met antwoorden.

Groet,

Van: (KNMI) [maifto knmi.nlJ
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
CC:

Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

2 dringende vragen:

1. Kunnen wij inzage in het TNO-rapport krijgen.
2. Ik heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten, los

van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens ondervinden. Zijn
jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL aan de slag om eea
in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van de toren voor ons de
aanvraag moeten doen).

Met vriendelijke groeten,

KNMI
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Van: mindef.nl [mailto mindef.nl]
Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 11:50
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nI; mindef.nl
Onderwerp: Herwijnen

Beste

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensieradar op de KNMI-radar afgerond. We denken dat op
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensieradar die wij
in het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlijk geen uitspraak doen over de mate waarin die verstoring
uiteindelijk het eindprodud van de weerradar beïnvloed. Ons advies is om rekening te houden met verstoring door de
Defensieradar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken. Defensie is bereid om
meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring ook optreedt als
Defensieradar op grotere afstand (b.v. Nieuw Milligen) staat. Dat maakt het belang van een onderzoekje van het KNMI
naar de effecten op de output van de weerradar mijns inziens alleen maar groter.
Voor de duidelijkheid: Defensie willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de Defensieradar op Herwijnen.
Als er een alternatieve locatie voor de KNMI-radar gezocht moet worden, werken wij daar graag aan mee.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsadviseur Afdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 t 2511 CB 1 DEN HAAG t Kamer C403
Postbus 20701 1 2500 ES t DEN HAAG t MPC 58B

MDTN
T1
F0
MI

ndef.nl
CRONOL. mpd.nld.natoint

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 electronïsch verzenden van berichten.

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

Van: , DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Verzonden: woensdag 26 maart 2014 14:48
Aan DOSCO/SI DOSCO/DVM/NWN
CC: %ACCS, DMO/PROJN/PROJN CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: Herwijnen

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Nu nog niet, morgénmiddag hebben we een bespreking met waarbij we hopelijk de
eerste (deel-?)resultaten hebben.
Groet,

From

_____

CDC/V&B/DVD/RD NRD/ROM
Sent: woensdag 26 maart 2014 14:46
To , DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN, , EMSD, BS/AL/DS/Dir
Plan./AfdLuOptr
Cc: °JoACCS, DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Subject RE: Herwijnen

kun je al wat melden?
Groet

Van: -

Verzonden: maandag 10 maart 2014 15:47
Aan BS/AL/DS/Dir
Plan./AfdLuOptr
CC: %ACCS, DM0! MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Onderwerp: RE: Herwïjnen

Jawel, ik heb met vorige week afgesproken dat TNO nu met spoed de windturbines gaat
aanpakken. Dat gaat echter wat tijd kosten omdat er erg veel rekenwerk voor nodig is en er
nog een radar-model moet worden gemaakt met de laatste gegevens van de “mogelijke
kandidaat-radar”.
Morgen spreek ik weer, dan laat ik weer/meer van me horen.
Groet,

From:
Sent: maandag 10 maart 2014 11:24
To Hoeben, BA, LTKOL, EMSD, BS/AL/DS/Dw Plan /AfdLuoptr,

Subject: RE: Herwijnen



Bart!
Nu samen een bestemmingsplanwijziging aanvragen lijkt me niet handig. Dat kan in principe alleen als eigenaar en
dat zou betekenen dat LVNL voor ons de bestemming Maatschappelijk-Defensie (dit is voor ons de enige
bestemmingsmogelijkheid) op het terrein zou moeten zien te organiseren. Dat gaat niet.
Ik zou KNMI aanraden zelf haar eigen proces in gang te zetten. Zij kunnen voor hun radar gewoon de bestemming
RADAR oid aanvragen, Ik kan me voorstellen dat zij niet langer op ons willen/kunnen wachten.

nu TNO dit onderzoek heeft afgerond gaan zij zich nu richten op de effecten van de beoogde windturbines te
Deil en Geldermalsen op de radar? Ik heb de provincie en de initiatiefnemers voor de turbines ook continue in mijn
nek. TNO heeft alle gegevens en kan m.i. snel met resultaten komen.
Groet

Van , BS/AL/DS/ Dit. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:23
Aan:

Onderwerp: RE: Herwijnen
Urgentie: Hoog

Tav vraag 1: Wat is er mogelijk?

Tav vraag 2: Lijkt me wel, toch?

Groet,

Van: ) [mailto: knmi.nl]
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03
Aan: , BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
CC , DMO/MATLOG/PROJ N/DM P PRO] N, CDC/V&B/DVD/RD
NRD/ROM
Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

2 dringende vragen:

1. Kunnen wij inzage in het TNO-rapport krijgen.
2. Ik heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten,

los van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens
ondervinden. Zijn jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL
aan de slag om eea in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van
de toren voor ons de aanvraag moeten doen).

Met vriendelijke groeten,

KNMI
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i1iT1 la’Ai91iiM1al,

Beste

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensieradar op de KNMI-radar afgerond. We denken dat op
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensieradar
die wij in het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlijk geen uitspraak doen over de mate waarin die
verstoring uiteindelijk het eindproduct van de weerradar beïnvloed. Ons advies is om rekening te houden met
verstoring door de Defensietadar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken.
Defensie is bereid om meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring
ook optreedt als Defensieradar op grotere afstand fb.v. Nieuw Milligen) staat. Dat maakt het belang van een
onderzoekje van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar mijns inziens alleen maar groter.
Voor de duidelijkheid: Defensie willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de Defensieradar op
Herwijnen. Als er een alternatieve locatie voor de KNMI-radar gezocht moet worden, werken wij daar graag aan
mee.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsadviseur Afdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 DEN HAAG 1 Kamer
Postbus 20701 1 2500 ES 1 DEN HAAG l MPC 588

MDTN*

T —

F
M
E-mail: mindef.nl
CRONOS mod nld nato int

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

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

Van: mindef.nI[mailto: mindef.nlJ
Verzi 14 11:50
Aan:
CC d mindet nI mindef nI
Onderwerp: Herwijnen
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doc 15

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: woensdag 2 april 2014 17:59
Aan: knmi.nl’
CC: knmi.nl; knmi.nl’;

@tno.nI; %ACCS,
DMO/PROJN/PROJN DIP

Onderwerp: Re: Herwijnen

Het memo over de verstoring ligt momenteel bij de leverancier van de beoogde radar voor:
1) Verificatie van de analyse;
2) Toestemming om een “ongerubriceerde” versie van het memo met jullie te delen.

Ik zal navragen hoever we daar mee zijn en laatje dan weten hoe we samen met verder kunnen.

Groet,

From: — (KNMI) [mailto knmLnl]
Sent: Wednesday, April 02, 2014 03:14 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc: Leijnse, (KNMI) knmi.nl>; (KNMI) knmi.nI>
Subject: RE: Herwijnen

Hallo

Naar aanleiding van jullie melding:

“TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensieradar op de KNMI-radar afgerond. We denken dat op
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensieradar
die wij in het onderzoek hebben gebruikt.”

willen wij graag zsm meer weten over de TNO analyse.

Van onze kant moeten behalve ikzelf daar ook radarexperts en bij zijn. Ik kan enkele
datum voorstellen doen, echter de benodigde tijd hangt er ook vanaf of de bijeenkomst bij ons of bij jullie zal
plaatsvinden.

Alternatief is dat jullie in het TNO-rapport de classified info er uitfilteren zoals eerder ook gedaan is met het rapportje
van TNO over de invloed van een weerradar op jullie radar.

Graag jullie hulp.

Met vriendelijke groeten,

KNMI

Van: mindef.nl [mailto mindef.nl]
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 14:47
Aan: mindef.nI; mindef.nl
CC: (KNMI)
Onderwerp: Re: Herwijnen



Kun jij het eerste punt facititeren?

Kun jij het tweede punt faciliteren?

Groet,

Mvg,

Send by BB

Van: (KNMI) [mailto knmi.nl]
Verzonden: Thursday, March 13, 2014 02:44 PM W. Europe Standard Time
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwïjnen

Hallo

Een bespreking met jullie en Thales lijkt mij een goed idee. Wat mij betreft moeten onze 2 radarexperts,
en en ikzelf daarbij aanwezig zijn, en zijn volgende week naar een internationale
radarbijeenkomst, dus daarna moeten we een geschikt moment vinden. Wij kunnen naar Den Haag komen maar als
dat voor jullie en Thales beter uitkomt kan het ook bij ons.
Kun jij een paar datums voorstellen? f Ik werk niet op vrijdag).

Wat het tweede punt betreft: mijn contactpersoon met de LVNL is voor jullie ook?
Ik wil graag met de LVNL en jullie een bijeenkomst plannen op korte termijn om tot een kick-oft te komen voor de
aanvraag van de aanpassing van het bestemmingsplan.
Als jij voor mij kunt aangeven wie er van jullie bij moet zijn (naam,tel,e-mail) dan kan ik ermee aan de slag.

Groeten,

Van: mindef.nl [mailto mindef.nl]
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 10:37
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Re: Herwijnen

Excuses voor mijn verlate reactie.

Ik denk dat het goed is om even een bespreking op te zetten om de zaken te bespreken.
Het rapport kan niet zondermeer ingezien worden ivm de classificatie. We willen wel graag mee werken om jullie
wat inhoudelijke informatie te verstrekken. Dat zal in samenspraak met Thales moeten gebeuren.
We hebben beide belang bij het in gang zetten van de wijziging van het bestemmingsplan. Ik stel voor dat we een
vertegenwoordiger van de LVNL-vastgoed betrekken om een integraal plan op te lopen.

Groet,

—
2



Mvg,

Send by BB

Van: (KNMI) [mailto knmi.nl]
Verzonden: Thursday, March 13, 2014 10:19 AM W. Europe Standard Time
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dîr. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen

HalIo

Heb jij nog nieuws voor mij?

Bvd,

Van: mindef.nI [mailto mindef.nl]
Verzonden: maandag 10 maart 2014 11:31
Aan: (KNMI)
CC: mïndef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen

Goede morgen

Ik kom zsm (vandaag of morgen) terug met antwoorden.

Groet,

—
Van: (KNMI) [mailto knmï.nI]
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
CC:

Onderwerp: RE: Herwijnen

Hallo

2 dringende vragen:

1. Kunnen wij inzage in het TNO-rapport krijgen.
2. Ik heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten,

los van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens
ondervinden. Zijn jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL
aan de slag om eea in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van
de toren voor ons de aanvraag moeten doen).

Met vriendelijke groeten,

KNMI

3



Van: mindef.nI [mailto mindef.nl]
Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 11:50
Aan: (KNMI)
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Herwijnen

Beste

TNO de analyse van de storing van de beoogde Defensieradar op de KNMI-radar afgerond. We denken dat op
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensieradar
die wij in het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlijk geen uitspraak doen over de mate waarin die
verstoring uiteindelijk het eindproduct van de weerradar beïnvloed. Ons advies is om rekening te houden met
verstoring door de Defensieradar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken.
Defensie is bereid om meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring
ook optreedt als Defensieradar op grotere afstand (b.v. Nieuw Milligen) staat. Dat maakt het belang van een
onderzoekje van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar mijns inziens alleen maar groter.
Voor de duidelijkheid: Defensie willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de Defensieradar op
Herwijnen. Als er een alternatieve locatie voor de KNMI-radar gezocht moet worden, werken wij daar graag aan
mee.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsadviseur Afdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 DEN HAAG Kamer C403
Postbus 20701 1 2500 ES l DEN HAAG 1 MPC 58B

MDTN *________

T
F 070 31 87360
M
E-mail: mindef.nI
CRONOS: mod.nld.nato.int

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 electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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doc 16

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd lV&C41
Verzonden: dinsdag 8april2014 11:36
Aan:
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: FW: openstaande vragen radarproblematiek

Hi

T. 1.

Gr

From: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41
Sent: dinsdag 8 april 2014 11:35
To:
Cc:
Subject: RE: openstaande vragen radarproblematiek

Beste

Helder. Denk dat vwb de evaluatie voldoende onderbouwd kan worden dat naar alle waarschijnlijkheid de vervanging
van de MPRs door SMART-Ls geen signïficante oplossing biedt voor de huidige radarschaduw problematiek,

Gr

From: t tno.nlJ
Sent: dinsdag 8 april 2014 11:20
To: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41
Cc:
Subject: RE: openstaande vragen radarproblematiek

Beste

Deze vraag is helaas niet eenvoudig te beantwoorden. Het feit dat de SMART-L speciale software processing heeft om
de effecten van windturbines te verminderen, diept alleen op bij de gebieden boven en rond een windpark. De
problematiek hier is het verlies aan maximum bereik door de schaduwwerking van de windturbines. Daar ontkomt zelfs
de meest moderne radar niet aan. In het algemeen kan je stellen dat L-band minder last heeft van schaduw dan S-band.
Maar L-band kromt ook minder goed langs de aarde, waardoor de lage dekking t.o.v. S-band minder goed is. En daar
zitten nu net ook de windturbines.
Op dit moment hebben we nog geen radarmodel van de SMART-L radar in PERSEUS zitten, dus we kunnen de effecten
niet eenvoudig simuleren. Het is en vrij complexe radar en nog niet alles is in het ontwerp uitgekristalliseerd, wat een
modellering op dit moment bemoeilijkt. Het is ook iets wat je niet even doet, dus daar moeten we helaas wel voor
betaald worden. Ik heb bij geïnformeerd en hij moet o.a. in opdracht van op 16april met een



presentatie komen over de keuze van Herwijnen als alternatieve locatie. Daar komt het aspect windturbines ook ter
sprake. Dus ik wil voorstellen om daar even op te wachten voor hier verder extra tijd in te stoppen.

De essentie blijft echter; Wat zijn de operationele eisen die aan de radar opgelegd worden? Dat moet eigenlijk de
hoofdvraag zijn, onafhankelijk of dit nu de huidige dan wel de vervanger is. Vanuit dat aspect moet je een PERSEUS
berekening uitvoeren. Mogelijk dat de 1000 voet die we nu aanhouden helemaal niet geschikt is daarvoor. Maar dan
loop ik mogelijk al voor de conclusies uit.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Groeten,

From: minc.. mindef.nlJ
Sent: maandag 7 april 2014 14:40
To:
Subject: Fw: openstaande vragen radarproblematïek

Hi

Zie mailwisseling. Voorstel? Gr

Van: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41
Verzonden: Monday, April 07, 2014 02:34 PM W. Europe Standard lime
Aan:
Cc: EMSD, BS/ALJDS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: Re: openstaande vragen radarproblematiek

Bedankt

Wellicht de moeite waard om TNO te vragen dit te beoordelen. (Mijn actie)

G r

Verzonden: Monday, April 07, 2014 02:32 PM W. Europe Standard Time
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; BS/ALJDS/Dir. Plan./Afd IV&C41
Cc: DMO/MAUOG/PROJN/PROJOST
Onderwerp: RE: openstaande vragen

Zie gevoegd mijn antwoorden op de vragen v.w.b. de MPR.
Er zijn inderdaad nog GEEN verstoringsberekeningen gemaakt voor de beoogde MPR-vervanger.
De Smart-L inderdaad speciale SW processing die hem minder gevoelig maakt voor
windmolens.

Groet,

—

2



From: EMSD, BS/AL/DS/Dïr. Plan./AfdLuOptr
Sent: vrijdag 28 maart 2014 8:32
To: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41;
Subject: FW: openstaande vragen radarproblematiek

Ik kan je slechts melden dat de beoogde vervangingen van de MPRs (SMART-L GB) minder gevoelig is voor storing door
windmolens dan de huidige MPRs. Voor zover ik weet zijn er nog verstoringsberekeningen gemaakt van verstoring van
de SMART-L GB door windmolenpark Fryslân en/of Wieringermeer.

Kun jij eens kijken naar de vragen van (zie bijlage)?

Bedankt!

Groet,

Van: BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd IV&C41
Verzonden: vrijdag 28 maart 2014 8:21
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: FW: openstaande vragen radarproblematiek

Goedemorgen

Zou jij eens willen kijken naar de vragen over de MPR vervanging (zie bijlage)?

Gr

From: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd W&C41
Sent: maandag 17 maart 2014 15:16
To: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Cc: DO/C4ISR/SAIR C2;
DMO/JIVC/VAM/INFO&ARCH/INFOMGMT
Subjed: openstaande vragen radarproblematiek

In bijgevoegd document een aantal vragen m.b.t. radarverstoring windmolenparken wieringermeer en fryslan. Verzoek
i.v.m. tijdspad beantwoording op korte termijn.

Wil jij de vraag over specifieke kosten MASS radar MVK de Kooij beantwoorden?
3



Mvg

—

Defensiestaf/ Directie Plannen! Afdeling IV&C41
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 2511 CB Den Haag 1 Geb C kmr 306
Postbus 20701 1 2500ES Den Haag 1 MPC 58B

MDTN

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 electronisch verzenden van berichten.

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. II you are not the addressee or t this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. 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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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: maandag 26 mei 2014 17:36
Aan:

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen

Dag, dat lijkt mij ook noodzakelijk. kun je al iets zeggen over de haalbaarheid om anticiperend aan te kopen?
Groet

——
Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan jAfdLuOptr
Verzonden: maandag 26 mei 2014 12:11
Aan:

Onderwerp: RE: Herwijnen

Gaan we binnenkort nog eens met de KNMI overleggen? En met de LVNL?

Groet,

—
Van:
Verzonden: vrijdag 16 mei 2014 12:19
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

Onderwerp: ‘RE: Herwijnen

Beste en
De KNMI gaat volgens mij door en gaat bestemmingsplan procedures in gang zetten, ondertussen lopen ook de
initiatieven voor windmolens bij Geldermalsen en Deil. Aan alle kanten vinden dus ontwikkelingen plaats waar
defensie, in geval van een negatief effect op de eventuele radar, eigenlijk niets tegen kan doen omdat er een
wettelijke grondslag ontbreekt. Wij zijn geen eigenaar, laat staan dat de radarverstoringsregels wettelijk zijn vast
gelegd. Daarom is afgesproken met dat ik een voorzet zou geven om te kijken of er mogelijkheden zijn om de
locatie Herwijnen anticiperend te verwerven zodat je in ieder als eigenaar kan spreken. Mocht uiteindelijk de
verplaatsing van de radar naar Herwijnen niet door gaan dan kun je de locatie altijd weer verkopen. Door het RVOB
is een taxatierapport opgesteld en daar wordt de marktwaarde van Herwijnen op euro vast gesteld. LVNL

aangegeven dat verkoop een optie is. Mijn advies zou daarom zijn om te onderzoeken of het mogelijk is om
anticiperend op een definitieve verplaatsing van de radar de locatie Herwijnen te verwerven middels
aankoop. Hiervoor moet aan de defensiekant onderzocht worden of hier budget voor beschikbaar gesteld kan
worden en met LVNL moet worden gesproken over de koopprijs.

Verder blijven de initiatiefnemers en de provincie voor windmolens mij vragen om resultaten van het TNO
radaronderzoek. heb jij inzicht in de planning voor levering van de rapportage van TNO?

Met groet,

—
Van: EMSD, BS/AL/DSID1r. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: woensdag 14 mei 2014 9:41



Onderwerp: Herwijnen

Goedemorgen &

Ik ben benieuwd wat de stand van zaken is mbt Herwijnen. Zijn er tijdens mijn afwezigheid nog zaken besproken?

Groet,

Senior Beleidsadviseur Afdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defe nsiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 DEN HAAG 1 Kamer C403
Postbus 20701 1 2500 ES 1 DEN HAAG 1 MPC 58B

MDTN
TI
F1
Mr

Ci mod.ni J.nato.int
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doc 20

BS/AUDCO

—
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Subject: Re:

——

donderdag 14 augustus 2014 7 6:47

11111 ‘1 1fII

____________

1

Re:

Mmmm dat gaat deze week niet meet lukken. Volgende week dus.
Grrrr

From:
Sent; Tuesday, August 12, 2014 10:16 AM W. Europe Standard Time
To: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr; CDC/V&B/DVD/DIR
E&R/AFD B&0/SIE RUIMTE!REAM RO
Subject: RE:

Dat zou mooi zijn; Ik ga mijn best doen om deze week nog een fiche jouw kant uit te sturen.
Groet,

—

From: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr
Sent: dinsdag 12 augustus 2014 9:10
To: CDCIV&B/DVD/DIR E&R/AFD B&0/SIE RUIMTE/REAM RO;

De nieuwe directeur van F&C CDS heeft binnenkort een gesprek met de CFO van de LVNL over de co-locatie van de
verkeersleiding. Ik zal hem vragen dit op te brengen. Graag een fiche waarin de zaak wordt toegelicht. Eind volgende
week zou uitstekend zijn. Gaat dat lukken?

Van: CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Verzonden: Tuesday, August 12, 2014 09:01 AM W. Europe Standard Time
Aan:

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

Dag
Volledig uitgerust weer aan de slag?

[PaginanummerJ

Groet,

—
Mvg,

Send by BB

Onderwerp: RE:



Ik kreeg in mijn vakantie toch nog een telefoontje van Volgens hem heeft zijn bestuur ons bod van
niet geaccepteerd en houden zij vast aan hun vraagprijs van Zoals voor de vakantie besproken is het

wellicht zinvol om iemand hoger in de defensietijn eens te laten bellen met iemand van het bestuur van LVNL over
deze onderhandelingen. Als je het daar mee eens bent dan weet je me te bereiken voor eventuele input voor een
dergelijk gesprek.
Groet

1

_______________

Verzonden: woensdag 2 juli 2014 17:01
Aan: 1 CDCN&8/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
CC: 41/DS!Dir. Plan./AfdLuoptr
Onderwerp:

Hartelijk dank voor jouw correcties en aanvullingen en mijn excuses dat ik jouw naam
verkeerd gespeïd heb.
Morgenochtend (do), rond half negen ben ik even bij op kantoor om hierover te
spreken. Wellicht kunnen wij jou dan even bellen?
Als we besluiten het zo te doen, zou ik het juist op prijs stellen als jij vanuit jouw expertise
het telefoongesprek met wilt voeren.

Ik hoop tot morgen aan de telefoon.
Groet,

—

rrom: CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Sent: woensdag 2 juli 2014 15:07
To: EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr
Subject: RE:

Ik heb wat kleine verbeteringen en een aanvulling/voorstel voor vervolg toegevoegd. als je vanmiddag al wilt
overleggen dan kan dat, ik ben bereikbaar.
Groet

—.

ing. M.Sc.
senior adviseur Ruimtelijke Ordening en Erfgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Beheer & Omgevingsmanagement
Afdeling Expertise & Realisatie 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf

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

T
M -i-31
E — ndef.n

‘‘pctpoedbednif.nl

1

[PaginanummerJ



Verzonden: dinsdag 1 juli 2014 17:21
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; CDCN&B/DVD/DIR
E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Onderwerp: Ew:

Hierbij mijn weergave van het gesprek bij de LVNL vanochtend over ‘1Herwijnen. Heb zojuist eea mondeling
toegelicht aan

•ik heb dit niet met jou afgestemd dus gaarne jouw kantekeningen, nuances, correcties ed direct aan en
mij.
Alvast bedankt, we hebben donderdagochtend contact.
Groet,

From: [mailto upcmail.nl]
Sent: Tuesday, July 01, 2014 05:15 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject:

[PaginanummerJ



doc 21

DMO!MATLOG/P/PB-ACcS

Fiche betreffende de aankoop van locatie Herwijnen
Ten behoeve van de vervanging van de Medium Power Radar Nieuw Milligen

Tijdens het DMP-B Beraad voor het project “Vervanging Medium Power Radar Wier en Nieuw Milligen”
fMPR-V) is door de Defensie Staf (DS) aangegeven dat in de beschouwing van de transitie van de oude
situatie (oude MPR’s) naar de nieuwe situatie (nieuwe Air Defence Radars) met name moet worden gekeken
naar de verbetering of optimalisatie van de radardekking op de locatie Nieuw Milligen. Het DM0 projectteam
heeft daarop een onderzoek laten uitvoeren door TNO naar de mogelijkheden hiertoe. Uit dit onderzoek is
gebleken dat het verplaatsten van de radar Nieuw Milligen naar een qua radardekking meet gunstige locatie
in Nederland de enige realistische optie is. Tegelijkertijd werd bekend dat de “Luchtverkeersleiding
Nederland” (LVNL) haar radars op de locatie Herwijnen (Gelderland) wilde ontmantelen, waardoor de locatie
vrij kwam voor andere doeleinden. De DS en DM0 zijn daarop gezamenlijk in contact getreden met de LVNL
om de mogelijke plaatsing van één van de MPR-vervangers op Herwijnen te bespreken.

Het eerste gesprek met de LVNL heeft plaatsgevonden op 10 april 2013. Er zijn in Herwijnen in principe twee
terreinen beschikbaar, een “terrein-West” en een “terrein-Oost”. De LVNL heeft in dat gesprek aangegeven
dat als Defensie interesse heeft in het terrein voor plaatsing van een MPR-vervanger, het terrein voor
Defensie beschikbaar is, waarbij het terrein “West” de meest gunstige locatie voor Defensie is. Het terrein
“Oost was inmiddels voorbestemd voor de plaatsing van een weerradar van het KNMI. De opties “huur” en
“koop” van het terrein-Oost zijn met de LVNL besproken, waarbij de voorkeur van de LVNL uitging naar
verhuur aan Defensie.

Na deze positieve houding van de LVNL, heeft de DM0 in samenwerking met TNO onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden en consequenties van het plaatsen van één van de MPR-vervangers op de locatie Herwijnen.
Uit dit onderzoeken is gebleken dat er op Herwijnen significante radardekkingswinst te behalen valt, terwijl
de projectrisico’s ten aanzien van “Tijd” en “Geld” relatief gering zijn. Tegelijkertijd is de DVD betrokken in dit
onderzoek voor wat betreft de infrastructurele consequenties op de locatie. Daarbij heeft ook een taxatie
van het terrein (-West) plaatsgevonden door het RVOB om een eventuele reële aankoopsom voor het terrein
te kunnen bepalen. Defensie heeft een grote voorkeur voor de “aankoop” van het terrein, vanwege de grote
investering die er met de vervanging van de radar gemoeid is. De economische marktwaarde van het terrein-
West is door het RVOB getaxeerd op ongeveer Dt valt te accomoderen binnen het projectbudget voor
de vervanging van de MPR’s. Daarop is besloten om verder te praten met de LVNL over de daadwerkelijke
plaatsing van een MPR-V. Het bestemmingsplan van de gemeente Herwijnen voor het terrein was inmiddels
gewijzigd in “lichte industrie”.

Het tweede gesprek tussen de LVNL en DMO/DVD heeft plaatsgevonden op 1juli 2014. In dat gesprek bleek
dat de LVNL haar ideeën inmiddels heeft gewijzigd en nu de absolute voorkeur geeft aan de verkoop van het
terrein. De LVNL heeft ook een taxatie van het terrein-West laten uitvoeren op basis van een bestemming als
“woongebied”. De huidige bestemming van het terrein is echter “lichte industrie”. De LVNI. heeft
aangegeven dat het terrein meer dan € waard is (woongebied) maar dat zij het terrein aan Defensie wil
verkopen voor minimaal . Defensie heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat een dergelijke benadering
niet reëel is en dat met name de bestemming tot woongebied tot problemen zal leiden, zeker ook omdat de
LVNL vasthoudt aan verhuur van het terrein-Oost voor de KNMI radar. De LVNL is hier verder niet op in
gegaan en legde enige druk op een snelle beslissing van Defensie voor het voorgestelde bedrag van
Omdat het terrein in Herwijnen toch grote voordelen biedt voor Defensie, is na intern beraad besloten om bij
monde van de DVD een tegenvoorstel te doen aan de LVNL om het terrein-West te kopen voo op
voorwaarde dat de LVNL zou zorgdragen voor herbestemming tot luchtvaart/radar terrein. Dit is nog altijd
ongeveei boven de marktwaarde. De LVNL wil hier niet op ingaan en houdt vast aan een minimale
prijs var

Defensie is nog steeds van mening dat de LVNL een irreële prijs vraagt vanwege de voorziene problemen met
de wijziging van het bestemmingsplan tot “woongebied”. Vanwege de gunstige locatie houdt Defensie echter
grote interesse in de locatie-West maar is van mening dat een bedrag van alleszins reëel is.
Bemiddeling op hoger niveau met de LVNL is daarom gewenst.

1 - 1 19 augustus 2014



doc 34

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Verzonden: donderdag 16 oktober 2014 15:33

Aan: DO
CC:

______________________________________

Onderwerp: FW: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar

Bijlagen: Brief minDef - project vervanging Medium Power Radar.doc

Hol

Ter info. Staat bij uit in XPost.

Gr

Van: ES/AL/HDB/Eelmdwrs
Verzonden: donderdag 16 oktober 2014 11:17
Aan: BS/AL/DS/Dïr. PIan./AfdLuOptr
Onderwerp: FW: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar

Ter info, bij afwezigheid van

Groeten

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: donderdag 16 oktober 2014 10:48
Aan: 1 1 • ES/AL1HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzEc; EMSD, ES/AL/DS/Dit.
PIan./AfdLuOptr; • 1 ES/AL/DS/Dit. Plan./Afd IV&C41; ES/AL/DS/Dit.
PIan./AfdMarOptr; 1 1 1 BS/AL/DS/Kab DS; BS/AL/DCO
CC: 1 1 DMO/B&B/PL&DV/PL&R; DMO/MATLOG/PROJN/DMP

1 1 BS/ALJHDB/Proj 0ff
Onderwerp: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar

Allen,

Gevoegd de kamerbrief Vervanging Medium Power Radar (B52014031063)

Deze brief wordt nu ter staffing binnen jullie directie! Organisatie uitgezet in X post.

De commercieel vertrouwelijke bijlage volgt (DM0).

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik die graag,

Groeten

Sr. Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleidszaken (HDB)
Ministerie van Defensie
PKC l Plein 4 1 2511 CR 1 Den Haag 1 kmr. A-209
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 09:13
Aan:
Onderwerp: FW: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar CV bijlage
Bijlagen: 20141017 Brief MinDef_Project vervanging Medium Power Radar_CV bijlage.docx

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 14:28
Aan: BS/AL/DS/DOPS/MSE;

CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/LOOPB BGL/VERZ PAARS;
DMO/DWS&B/AMS/W&ST/IAMD; Drs., CLAS/ST CLAS/STAF/Al; BS/AL/DCO
CC: Ing. MA, DOSCO/DPOD/DCIOD/HR SERV/OVERIG/NATODEFCOL;
DMO/PROJN/DIP PROJN ; Jong, RF, de, Drs., BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT
Onderwerp: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar CV bijlage

Allen
Bij deze ook de CV bijlage, deze staat nu ook in Xpost.
In het hoofddocument zijn de verwijzingen naar dit document (met kenmerk B52014031329) aangepast.
Groeten

Van: BS/ALIHDB/Belmdwrs
Verzonden: donderdag 16 oktober 2014 10:48
Aan: 1 1 BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVaglzBc; EMSD, BS/AVDS/Dir.
Plan./AfdLu0ptr; • 1 BS/A1/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41; BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdMaroptr; 1 1 1 BS/AL/DS/Kab DS; BS/AL/DCO
CC: DMO/B&B/PL&DV/PL&R; DMO/MATLOG/PROJN/DMP

BS/ALJHDB/Proj 0ff
Onderwerp: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar

Allen,

Gevoegd de kamerbrief Vervanging Medium Power Radar (B5201403 1063)
Deze brief wordt nu ter staffing binnen jullie directie! Organisatie uitgezet in X post.

De commercieel vertrouwelijke bijlage volgt (DM0).
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik die graag,

Groeten

Sr. Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleidszaken (HDB)
Ministerie van Defensie
PKC 1 Plein 4 1 2511 CR 1 Den Haag 1 kmr. A-209
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 588
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 10:32
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar

thanx

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 10:32
Aan: BS/ALJDS/Dir. Plan./AfdLuoptr
Onderwerp: Re: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar

Hol

Ik zie geen bijzonderheden. Prima brief.

Groet,

Mvg,

Send by BB

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: Thursday, October 16, 2014 10:47 AM W. Europe Standard Time
Aan: • BS/AL/HDFC/Dir BegrotJAfdVagTzBc; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan ./AfdLucptr; BS/AL/DS/Dir. Plan/Afd IV&C41; BS/ALJDS/Dir.
Plan ./AfdMar0ptr; BS/AL/DS/Kab DS; BS/AL/DCO
Cc: DMO/B&B/PL&DV/PL&R; DM0!MATLOG/PROJ N/DMP

BS/ALJHDB/Proj 0ff
Onderwerp: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar

Allen,

Gevoegd de kamerbrief Vervanging Medium Power Radar t B5201403 1063)
Deze brief wordt nu ter staffing binnen jullie directie! Organisatie uitgezet in X post.

De commercieel vertrouwelijke bijlage volgt (DM0).
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik die graag,

Groeten•

Sr. Beleidsmedewerker

Hoofddlrectie Beleidszaken fHDB)
Ministerie van Defensie
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BS/AL/DCO

Van: /AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: vrijdag 77 oktober 2014 12:49
Aan: BS/AL/DS
CC: , PLV C-LSK/DO/SAW

C&C;
Onderwerp: RE: Brief_minDef-_project_veangingMediumPower..Radar[1 1
Bijlagen: Brief_minDef_-..project_vervanging_Medium_Power_Radarl_DPIan.doc

wat mij betreft een paraaf, mits enkele f in mijn ogen) belangrijke nuances worden verlegd. Zie de tc in gevoegd
doc.

Gr

From: AL/DS/Dir. PIan./Ondersteun
Sent: donderdag 16 oktober 2014 14:18
To: /AL/DS/Dir. Plan ./AfdLuoptr; AL/DS/Dit. Plan./AfdLanoptr
Subject: RE: Brief_minDef_-jroject_vervanging_Medium_Power_Radar[1J

Hold your horses... morgen gaarne voor 15.00 uur uw advies.

Dank en groet,

Van: AL/DS/Dir. Pan./0ndersteun
Verzonden: donderdag 16 oktober 2014 14:17
Aan: , BS/AL/DS/Dir. PIa n./AfdLuoptr; AL/DS/Dir. PIan./AfdLanoptr
Onderwerp: Brief_mi nDef_-_project_vervanging_Medium_Power_.Radar[1]
Urgentïe: Hoog

Heren,

Vzke uw paraferingsadvies vanmiddag voor COB.

Groet

Management Assistente van de Directeur en de P-directeur

Directie
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 28 1 2511 5S 1 Den Haag 1 C-206
MPC 58 Postbus 20701 1 2500 ES T Den Haag

MDTN
T
1

min def.nl
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C4l
Verzonden: woensdag 22 oktober 2014 14:31
Aan:
Onderwerp: FW: Locatie en antennehoogte alternatieve locatie MPR Nieuw Milligen

Is het al zeker dat Herwijnen (zie hieronder) de nieuwe lokatie voor de SMART-L wordt?

Gr

From: tno.nlJ
Sent: woensdag 22 oktober 2014 14:01
To: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41; V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE
RUIMTE
Cc:
Subject: RE: Locatie en antennehoogte alternatieve locatie MPR Nieuw Milligen

Beste en

Het overleg ondertussen plaatsgevonden en de kogel is vw.b. de Elandproef door de kerk.

Hierbij wil ik graag bevestigen dat we voor de Elandproef 2.0 berekeningen voor de alternatieve locatie van de MPR van
Nieuw Milligen uitgaan van de volgende gegevens:

.

Zonder tegenbericht gaan we van deze gegevens uit.

Nog even ter informatie. Het l&M deel van de opdracht is binnen en de offerteaanvraag van RVD voor het tweede deel
ook. De offerte gaat deze week de deur uit.

ik heb begrepen dat er ook nog een derde vanuit defensie komt. Wanneer denken jullie dat dit gaat gebeuren? Dan kan
ik daar in mijn planning rekening mee houden.

Groeten,





From: mindef.nl [mailto mindef.nlJ
Sent: vrijdag 10 oktober 2014 17:17
To:
Cc: t mindef.nl
Subject: Re: Locatie en antennehoogte alternatieve locatie MPR Nieuw Milligen

Prima plan.

Van: t tno.nl]
Verzonden: Friday, October 10, 2014 04:54 PM W. Europe Standard Time
Aan: BS/AL/DS/Dir. Plan ./Afd IV&C41
Cc: tno.nl>; V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE
Onderwerp: RE: Locatie en antennehoogte alternatieve locatie MPR Nieuw Milligen

Beste_____

Ik krijg net een bericht dat voor dinsdag a.s. 9:00 een afspraak gemaakt met over o.a. het
zelfde onderwerp.

Dus misschien gaat het via deze weg zelfs sneller.

Groeten,

From: mindef.nl [mailto mindef.fl
Sent: vrijdag 10 oktober 2014 16:19
To: mindef.nl
Cc: t
Subject: Re: Locatie en antennehoogte alternatieve locatie MPR Nieuw Milligen

Ga ik achteraan.

Van:

______________

tr,
Verzonden: Friday, October 10, 2014 02:35 PM W. Europe Standard Time
Aan: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41; V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE
RUIMTE
Cc: tno.nl>
Onderwerp: Locatie en antennehoogte alternatieve locatie MPR Nieuw Milligen

Beste en/of

Nu wij het eerste deel van de opdracht binnen hebben zou ik graag van jullie de locatie en antennehoogte willen weten
van de alternatieve locatie MPR Nieuw Milligen.

Van heb ik begrepen dat jullie op dit moment de locatie waar nu de weerradar staat op het oog hebben. Zie
onderstaande plaatjes.

3
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BS/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: woensdag 3 december 2014 18:10
Aan: DOSCO/ST DOSCO/DVM/NWN;
Onderwerp: RE: Herwijnen

Mijn directeur heeft het t niet opgebracht. Hij wilde hier geen druk op zetten bij een eerste (vriendelijk)
bezoek. . Als het urgent is / wordt
zal hij dat sneifler) doen. . Een
eventuele uitwijk naar Nieuw Milligen, mocht Herwijnen onverhoopt niet lukken, is dan een alternatief, met daaraan
wellicht een financieel risico gekoppeld wat we dan maar moeten dragen.

Is er enige urgentie? Zo niet, wat is dan een redelijke tijdsplanning voor de aankoop?

Groet,

CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Verzonden: dinsdag 18 november 2014 13:51
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

Onderwerp: RE: Herwijnen

Ik ben benieuwd en dat mandaten

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: dinsdag 18 november 2014 5:41
Aan: CDC/V&B/DVD/DIR
E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Onderwerp: FW: Herwijnen

t.i.

Ik heb de druk iets opgevoerd.

Groet,

—
Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: dinsdag 18 november 2014 10:40
Aan: lvnl.nlT
Onderwerp: RE: Herwijnen

Goedemo rge n

Volgende week dinsdag staat een gesprek gepland tussen mijn directeur, en de CEO LVNL. Ik wil dit graag
op laten brengen. Heb je tijd gehad hier over na te denken?

Bedankt!



Groet,

Van: EMSD, ES/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: vrijdag 7 november 2014 9:46
Aan: ‘H lvnl.n11
Onderwerp: Herwijnen

Goedemorgen

In september hebben we gesproken over de wens van Defensie om een stuk grond bij Herwijnen te kopen van LVNL.
Daarbij kwam naar voren dat de taxaties van LVNL en Defensie sterk uiteenlopen. Mijn voorstel was om samen een
nieuwe taxatie uit te laten voeren om te komen tot een door beide organisaties gedragen verkoopprijs. Je gaf aan
daar graag over na te willen denken.

We willen graag een volgende stap maken in dit dossier. Kun je instemmen met een nieuwe taxatie? Of heb je een
alternatief waar we over kunnen praten?

Beda n kt!

Goed weekend,

—

Senior Beleidsadviseur Afdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 DEN HAAG 1 Kamer C104
Postbus 20701 1 2500 ES 1 DEN HAAG 1 MPC 58B

MDTN
T
M
E-mail: mindef.nl
CRONOS: mod.nld.nato.int

2
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ES/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: vrijdag 5 december 2014 1 2:25
Aan: DOSCO/SI DOSCO/DVM/NWN
Onderwerp: RE: Herwijnen

Bedankt,

Groet,

Verzonden: vrijdag 5 december 2014 12:10
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan ./AfdLuOptr; CDC/V&B/DVD/DIR
E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Onderwerp: Re: Herwijnen

1) Denk ik niet maar dat zoeken wij uit met CLSK. We hebben al contact.
2) Ja gaan wij doen.

From: EMSD, BS/AL/DSfDir. Plan./AfdLuOptr
Sent: Eriday, December 05, 2014 11:36 AM W. Europe Standard Time
To: CDC/V&B/DVD/DIR
E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Subject: RE: Herwïjnen

Prima, en ik begrijp je punten.

Is het gebruik van de frequenties locatie gebonden?
Faciliteer jij een bespreking met KNMI?

Groet,

Verzonden: vrijdag 5 december 2014 11:07
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; CDC/V&B/DVD/DIR
E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Onderwerp: Re: Herwijnen

Er zitten een paar kanten aan de zaak
- we zijn nu iets van twee jaar al bezig met H en ik dacht dat de LVNL juist de haast had. Is die er nu niet meer? En
waarom zou dat niet meer zo zijn?
- in de ‘transitie” van MPR naar Smart-L. GB houden we nu rekening met plaatsing op H. Als dat niet door gaat
moeten we een ander plan bedenken.
- In de contracten voor de SmartL staat nu hard H voor zowel de aanschaf als het onderhoud. Nu nog opties’
inbouwen werkt vertragend en kostenverhogend en gaat nu dus niet meer.



- Naast de aankoop moet,zoalsV ook de vergunningen nog worden geregeld; niet alleen het
bestemmingplan maar ook “zenden” en “frequenties”. Als dat allemaal in een laat stadium pas rond komt (of niet)

dat toch een aanzienlijk risico voor ons in het project met deze niet-zo-flexibele leverancier.
- Aan de andere kant moeten we toch nog eens met het KNMI praten over het hoe en wat en de wederzijdse
beinvloeding. Daar moeten we begin volgens jaar nog wat aan gaan doen.

Ik vind ben het daarom wel eens met de aanpak om nog geen vliegende haast te maken (zolang LVNL daar in
meegaat) maar ik denk dat vanwege de risico’s de aankoop wel (voor-) deze zomer rond moet zijn. Dwz dat we dan
na februari toch behoorlijk tempo moeten gaan maken.

Groet en goed weekend,

From: EMSD, ES/AL/DS/Dit. Plan ./AfdLuOptr
Sent: Friday, December 05, 2014 10:16 AM W. Europe Standard Time
To: CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO;

Subject: RE: Herwijnen

Bedankt,

—
Kun jij hier mee instemmen?

Zo ja, dan zal ik zorgen dat het in februari op de agenda van de directeur wordt gezet.

Groet,

CDC/V&E/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Verzonden: vrijdag 5 december 2014 9:13
Aan: EMSD, ES/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
CC:
Onderwerp: RE: Herwijnen

Goedemorgen,
Dat begrijp ik. Ik vond jouw voorstel voor de technische oplossing van een nieuwe taxatie wel een goed want zo zou
men er op dat niveau zonder gezichtsverlies uit kunnen komen. Ik zou proberen om deze optie toch wel zo snel
mogelijk vorm te geven. Dat geeft planologisch meer kracht om allerlei windturbine projecten rondom Herwijnen af
te houden. Nu staan we wettelijk nergens. En daarnaast geeft het zekerheid over het afstoten van de radar in
Milligen want dat is nu de enige postzegel die eventueel zou blijven en ook daar zijn allerlei plannen voor
windturbines waarover we nu nog geen zekerheid kunnen geven of we daar vanuit radar oogpunt bezwaren tegen
moeten hebben en houden of niet.

Stel dat we in de loop van 2015 kunnen aankopen met als ontbindende factor de bestemmingsplanwijziging van
“lichte industrie” naar” maatschappelijke doeleinden/defensieradar”. Deze procedure neemt ook minimaal 6
maanden in beslag, dan hebben we rond 1januari 2016 zekerheid of de radar in Herwijnen kan komen.
Groet

—I

EMSD, ES/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: woensdag 3 december 2014 18:10
Aan: CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO;

2
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BS/AL/DCO

Verzonden: dinsdag 24 februari 2015 16:23
Aan: CDC/V&B/DVD/Dl R E&R/AFD B&O/SI E

RUIMTE/REAM RO
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: Re: Herwijnen

Graag, thanks!

From: CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Sent: Tuesday, February 24, 2015 03:52 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Subject: RE: Herwijnen

Goed bericht, kogel door de kerk!
Ik zet morgen wel even de stappen op een rij oke?

Verzonden: dinsdag 24 februari 2015 15:47
Aan: CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
CC: EMSD, BS/AIJDS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: Re: Herwijnen

Kan jij mij ongeveer uitleggen wat er nu moet gebeuren? KK betekent dat de oude infra wordt overgenomen? Die
moeten we nu dus zelf slopen dunkt me. En hoe zit dat met milieu- en schone grond verklaringen e.d. ?
Moeten we ergens op korte termijn overleggen?
Groet,

From: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Sent: Tuesday, February 24, 2015 03:25 PM W. Europe Standard Time
To: CDC/V&B/DVD/DIR
E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Subject: RE: Herwijnen

Hoi en

De CFO van LVNL en D-Plan hebben vandaag contact gehad. We kunnen het terrein op Herwijnen kopen voor
kosten koper en geen ontbindende voorwaarden.

Neem jij actie richting LVNL om de zaken in gang te zetten?

staat op de latten, die is wel geïnformeerd door de CFO LVNL.

Bedankt!



Groet,

—
Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: maandag 23 februari 2015 11:34
Aan: lvnl.nl
CC: CDC/V&8/DVD/DIR
E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO
Onderwerp: Herwijnen

Goedemorgen

Vorige week maandag hebben de CEO LVNL en Directeur Plannen en marge de stuurgroep civ-mil co-locatie
gesproken over de wens van Defensie verder te praten over het terrein bij Herwijnen. Ik denk dat het goed is om dat
dossier nu weer op te pakken om onze beelden te delen en te bezien hoe we bij tot een overeenkomst kunnen
komen.

Heb je vrijdag de 13 na de lunch tijd om het gesprek weer op te starten?

Vriendelijke groet,

Senior Beleidsadviseur Afdeling Luchtoptreden
UAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt32 1 2511 CB 1 DEN HAAG 1 Kamer C104
Postbus 20701 1 2500 ES 1 DEN HAAG 1 MPC 58B

MDTN’4
TI
M
E-r Lui

[mod.nld.natoint

2
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BS/AL/DCO

Verzonden: dinsdag 14juli 2015 10:46
Aan: CDC, B/DVD/DIR E&R/AFD B&0/SIE

RUIMTE/REAM RO; %ACCS, DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Onderwerp: FW: Aankoop grond tbv Radar Herwijnen
Bijlagen: ADSS artist impression.docx; 01 - ATB Aanschaf terrein Herwijnen West.pdf;

taxatierapport herwijnen 201 3063453.pdf Notitie aan BB_FMVG aankoop Herwijnen rev
TC.docx

(V),
Ik zie jou niet in bij de geadresseerden staan.
Bij dezen ter info, dan weet je tenminste wat er vanuit de DM0 is weggegaan.

Kan hiermee vast een concept koopovereenkomst met de LVNL worden opgesteld?

ter info

Groet,

—

From: B&B/PL&DV/FM&VG
Sent: maandag 13 juli 2015 16:03
To: %DVM BM, CDC/V&B/DVD/DV/AFD S&H
Cc: 1 B/DVD/DV/AFD S&H; B/PL&DV/EM&VG;

____/ST

CLAS/DIR M&D/AFD DNSTN/SIE VMB; /PLV C-LSK/DMI/AMGENEX.ASS/ASS
VASTG; B/DVD/DV/AFD
S&H
Subject: Aankoop grond tbv Radar Herwijnen

Geachte DVM,

Voor het project vervanging Medium Power radar (MPR) is het noodzakelijk om op korte termijn een terrein van de
LVNL aan te kopen tbv de plaatsing van een MPR installatie. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende werkzaamheden
noodzakelijk. (zie bijgevoegde notitie). Ten behoeve van de aankoop van het terrein is een budget van
gereserveerd (zie bijgevoegde ATB). Deze behoefte komt uit boven de CoVo grens. Daarom ik verzoek u het RVB
opdracht te geven tot verwerving van het betreffende terrein en de in de notitie omschreven aanvullende
werkzaamheden. Tevens verzoek ik u mij en van de voortgang op de hoogte te houden.

Met vriendelijke groet,

Cluster facilitair management en vastgoed
Afdeling plannen & dienstverlening
Bestuur en bedrijfsvoering
Defensie Materieel Organisatie
Fredenkkazerne 1 van Alkemadelaan 786 t 2597 BC 1 Den Haag 1 Geb. 35 kamer C 1.79
Postbus 90822 1 2509 LV 1 Den Haag 1 MPC 58A
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BS/AUDCO

Verzonden: dinsdag 14juli2015 14:43
Aan:
Onderwerp: RE: Plaatsing Smart-L GB

Die zekerheid is er nog niet. We hebben het daarom ook een “anticiperende aankoop” genoemd. Om
tot werkelijke plaatsing over te kunnen gaan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en moeten
de nodige vergunningen worden afgegeven. Er is door met de gemeente geweest
die zich bereidwillig opstelt. Daarom schatten we het risico op laag in. Maat zeker is het
zeker nog niet. Ik zou daarom de radarlocatie NM nog niet opheffen.
Groet,

Original Message
From: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Sent: dinsdag 14juli 2015 14:27
To:

_________________________________________

Cc:

________________ ____

Subject: Plaatsing Smart-L GB

Hoi

Hoe zeker is het dat we gebruik gaan maken van Hetwijnen? Kan CLSK als voorsorteren op opheffen
van dd tadarlocatie NM, of is er nog kans dat we toch nog uit moeten wijken naar NM voor de
plaatsing van een Smart-L GB?

Bedankt!

Groet,

Sent by iPhone

[Paginanummerj
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TNO innovation
forlife —

Rebiurachwa: Postbus 96664,2509 IG Den Haag

__________________

1
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Onderwerp

Radarverstoringsonderzoek Windpark Deil

Geachte heer

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek
voor het windturbinepark Deil.

Het bouwplan
Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze
wijzigingen worden aangeduid als het bouwplan’. Voor de huidige aanvraag
betreft dit een plaatsing van vier nieuwe windturbines. De coördinaten van de
betreffende windturbines zijn verderop gegeven. Omdat in deze fase van de
plannen nog geen definitieve keuze is gemaakt voor een type windturbine,
ashoogte en rotordiameter, is voor een worstcase benadering gekozen. Voor de
maximale afmetingen van de windturbines is uitgegaan van een windturbine in de
4 MW klasse met worstcase afmetingen met een ashoogte van 140 m en een
rotordiameter van 131 m. De toepassing van een windturbine met worst case
afmetingen houdt in dat de berekende effecten op de radars altijd minder zullen
zijn als bij de keuze van de specifieke windturbine de vermogensklasse, maximale
ashoogte en rotordïameter niet wordt overschreden.

De uitgevoerde berekeningen
TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en
schaduweffect berekend met behulp van het radarhinder simulatiemodel
PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd.
De analyse is uitgevoerd voor een tweetal radarsystemen:
(1) Het Military Approach Surveillance System (MASS) radametwerk, bestaande
uit een vijftal verkeersleidingsradarsystemen verspreid over Nederland.
(2) De gevechtsleidingsradar Medium Power Radar (MPR) te Nieuw Milligen.

Resultaten verkeersleidingsradarsystemen MASS
Op de locatie van de windturbine eist het Ministerie van Defensie voor het
verkeersleidingsradametwerk een minimale detectiekans var voor een doel
met een radaroppervlak van 2 m2. Twee mogelijke optredende effecten zijn
onderzocht:
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1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: On erentleNa realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een D-tiN-TS-2O15-0I0O292766
minimale detectiekans geconstateerd van er hoogte en in de directe Bladnabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 2/16
gehanteerde 2015 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
De radars te Soesterberg, Volkel en Woensdrecht ondersteunen elkaar in de
schaduwgebieden achter het bouwplan. Na realisatie van het bouwplan is er
op de toetsingsboogte van 1000 voet dan ook geen afname van het maximum
bereik waarneembaar. Het bouwplan blijft daarmee binnen de thans
gehanteerde 2015 norm.

Resultaten gevechtsieldingsradar MPR te Nieuw Milhigen
Op de locatie van het windturbinepark eist het Ministerie van Defensie voor de
gevechtsleldingsradar te Nieuw Milligen een detectiekans van minstens
Omdat de specificaties van de MPR gerubriceerd zijn, wordt de in de berekening
gebruikte waarde van het radaroppervlak van het doel hier niet vermeld.
De resultaten van de radarhinderberekening voor de gevechtsieldingsradar te
Nieuw Milligen zijn eveneens gerubriceerd en kunnen om die reden alleen
rechtstreeks naar het ministerie van Defensie worden verstuurd. Dit gebeurt
echter pas na toestemming van u. Wel mag in deze brief worden vermeld dat er
twee mogelijke optredende effecten zijn onderzocht:
1 Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:

De detectiekans is na realisatie van het bouwplan op de toetsingshoogte van
1000 voet binnen de thans gehanteerde 2015 norm gebleven.

2. Reductie van de detectiekans ten gevolge van de schaduwwerking van het
bouwplan:
Het maximum bereik van de radar op deze hoogte in de sector waarin
schaduwwerking optreedt, blijft is na realisatie van het bouwpTan binnen de
thans gehanteerde 2015 norm.

Details vindt is in bijgaande documentatie. Een vergelijkbare rapportage, echter
met de resultaten van de MPR. wordt na toestemming uwerzijds eveneens
verstuurd aan het Commando Luchtstrijdkrachten in Breda van Defensie en het
Rijksvastgoedbedrijf Directie Vastgoedbeheer, Afdeling xpertise & Realisatie
Defensie, Sectie 8eheer & Omgevingsmanagement, Cluster Ruimte in Utrecht.

Voor de achtergronden van de toegepaste rekenmethode wordt kortheidshalve
verwezen naar de toelichting die is te downloaden van de TNO website:
httpifwww.tno.nf/perseus,

Senior Research Medewerker
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Locatie- en radargegevens
De locaties van de te toetsen windturbines zijn weergegeven in Tabel 1.
De weergegeven RDS coördinaten en fundatiehoogtes zijn afkomstig van de
opdrachtgever. De WGS 84 coördinaten zijn hiervan afgeleid.

Tabel 1 Locatiegegevens van het bouwplan zoals opgegeven door de opdrachtgever.

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsvolume dat reikt tot
aai rondom de vijf verkeersleidingsradars en de twee
gevechtsleidingsradars. Het proflel van het toetsingsvolume is weergegeven in
Figuur 1. Er dient getoetst te worden indien de tip van de wiek hoger is dan de
rode lijn. Bouwplannen die verder verwijderd zijn dan 75 km kunnen zondermeer
geplaatst worden.

Datum
22 december 2015

Onze referentie
DHW-TS-201 5-0100292766

Blad
3116

Nr. ID R jksdhehoekstelsel WGS 84 coördinaten Fundatiehoogte
X [mJ Y [m) Latitude [9 Longitude [9 tov. NAP [m]

1 WT1

1 —
• —
• —
• —
• — _
• —
• — _
1 —
• —
— —

Figuur 7. Het toetsingsprotlel (niet op schaal) zoals gehanteerd door het Ministerie van
Defensie rondom elk van de militaire radarsystemen.

De locatiegegevens van de vijf MASS verkeersleidingsradarsystemen en de
gevechtsleidingsradars te Nieuw Milligen en Wier worden weergegeven in Tabel 2.
In deze tabel zijn zowel de antennehoogtes aangegeven die aangehouden worden
voor de bepaling van het toetsingsprofiel als ook de feitelijke antennehoogtes van
de primaire radarantenne, toegepast in de detectiekansberekeningen.



Tabel 2 Locatiegegevens van de vijf MASS radars en de gevechtsleidingsradars te
Nieuw Milligen en Wier, de aangehouden antennehoogte voor het
toetsingsprofiel en de toepaste feitelijke hoogte van de primaire radarantenne.

Radar Coördinaten Antennehoogte Feitelijke
Rijksdriehoekstelsel toetsingsprofiel antennehoogte

t.o.v. NAP t.o.v. NAP
X[mJ Y[mJ [mJ [ml

Leeuwarden

• —
• —

— •
• —

*

* deze gegevens zijn bekend bij defensie

Variaties in de hoogte van het terrein worden bepaald uit het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN-1) met een ruimtelijke resolutie van 10 m.
In dit bestand bevindt zich bebouwing van de stedelijke gebieden mits de
aaneengesloten bebouwing een oppervlakte beslaat die groter is dan 1 km2.
Het hoogtebestand is opgenomen in de periode tussen 1998 en 2003, dus
veranderingen in bebouwing van na die datum zijn in het model niet
meegenomen. Buiten deze gebieden is de hoogte gelijk aan het maaiveld.
Buiten Nederland gebruikt TNO terreinhoogtegegevens afkomstig van de NASA
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) met een resolutie van 3 boogseconde
(ongeveer 90 m langs een meridiaan).
De 15 en 75 km cirkels rond de MASS radarsystemen en de stedelijke gebieden
volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 2. De 15 en 75 km cirkels
rond de MPR gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN
1 bestand zijn weergeven in Figuur 3.
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Datum
22december 2015

Onze referentie
DHW-TS-201 5-0100292766

Blad
4/16
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Datum
22 december 2015

Onze referentie
DHW-TS-2015-0100292766

Blad
5116

Figuur 2. Locaties van de vijf MASS verkeersleidingsmdarsystemen (groene wit) met
daaromheen de 15 en 75km cirkels. De donkergrjze vlakken zijn de in de AHN
1 gedefinieerde stedelijke gebieden. De ligging van het te toetsen bouwplan is
aangegeven met een roze ster.
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Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Soesterberg,
Volkel en Woensdrecht en binnen de 75 km cirkel rond de MPR te Nieuw Milligen.
Daarnaast zijn de tiphoogtes van alle te toetsen windturbines groter dan de in
Figuur 1 aangegeven hoogte. Het onderhavige bouwplan dient derhalve getoetst
te worden voor zowel het MASS verkeersleidingsradarnetwerk als de MPR
gevechtsieldingsradar te Nieuw Milligen.

Datum
22 december2015

Onze referentie
DHW-TS-2015-01 00292766

Blad
6/16

Figuur 3. Locaties van de twee MPR gevechtsleidingsradars (mde ruit) met daaromheen
de 1/5 en 75 kro cirkels. De donkergnjze vlakken zijn dein de AHN-1
gedefinieerde stedelijke gebieden. De ligging van het te toetsen bouwplan is
aangegeven met een roze ster.
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2 Rekenmethode MASS verkeersleidingsradarnetwerk
Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2, fluctuatiestatistiek
Swerling case 1, en loos alarmkans lxi 0. Afhankelijk van de locatie van het
bouwplan moet de detectiekans geëvalueerd worden op een normhoogte van 300,
500 of 1000 voet ten opzichte van het maaiveld. Indien op 1000 voet geëvalueerd
wordt, zal middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500
m toegepast worden. De 300 en 500 voet norm hoogtes liggen over het algemeen
rond de verschillende militaire vliegvelden in Nederland. Op een hoogte van 1000
voet dient er, met enige uitzonderingen, landelijke dekking te zijn. In Figuur 4
worden de normhoogtegebieden getoond.

Datum
22 decembet 2015

Onze referentie
DHW-TS-201 5-0100292766

Blad
7/16

Figuur 4. De ligging van het te toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de ligging
van de thans gehanteerde 2015 normhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet
(blauw). Op 1000 voet (paars) dient het MASS radarneiwerk. op enkele
uitzonderingen na, een landelijke dekking te hebben. Tevens zijn op deze kaart
met een groene markering de locaties aangeven van het MASS
verkeersleidingsradarnetwerk bestaande uit een vijftal radarsystemen.
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Datum
22 december2015

Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet. Onze referentie
DHW-TS-201 5-0100292766

De detectiekans van de vijf radarsystemen te Leeuwarden, Twenthe, Soesterberg, Blad
Volkel en Woensdrecht is conform de nieuwe rekenmethode gesimuleerd in één 8/16

radarnetwerk, waarbij de radars elkaar eventueel ondersteuning kunnen bieden bij
de detectie van radardoelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanstaande
upgrade van de MASS primaire radar, zoals TNO die op dit moment in PERS EUS
gemodelleerd heeft.
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
het begin van januari 2015, door Windstats1. De voor de simulatie noodzakelijke
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen
gegevens, zijnde: fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend.
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de
schaduwwerking van het bouwplan.

1 Voor mr informatie //www.windstats.nl/iTIi1ÏL
WINDSTATS.NL
5tat,st,eken over wnde’erie Ny(fl
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3 Berekeningen radardetectiekans diagrammen Onze referentie

Gegevens windturbine DHW-TS-201 5-0100292766

Voor de bepaling van de effecten op de radars is de worst-case windturbine Blad
genomen. TNO heeft deze windturbine met worst-case afmetingen gedefinieerd 9/16

uit de reeks turbines die TNO thans in haar bestand heeft op basis van de door de
opdrachtgever opgegeven opgewekt vermogen van 4 MW, een ashoogte van 140
m en een rotordiameter van 131 m. Bij toepassing van een specifieke windturbine
met realistische afmetingen uit een zelfde of lagere vermogensklasse en waarbij
de maximaal getoetste ashoogte en rotordiameter niet wordt overgeschreden,
zullen de berekende effecten op de radars geringer zijn.

De lengte van de gondel is gedefinieerd als de afstand van de ‘hub’ tot aan de
achterzijde van de gondel in het verlengde van de as. De hoogte en breedte van
de gondel zijn gebaseerd op het effectieve oppervlak van de voor- en zijkant van
de gondel en kunnen dus iets afwijken van de feitelijke afmetingen. De lengte van
de wiek is gedefinieerd als de halve diameter van de rotor. De breedte van de
wiek wordt afgeleid van het frontaal oppervlak van de wiek.

In Tabel 1 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine,
noodzakelijk voor de juiste modellering.
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Tabel 1 De afmetingen van de 4MW worst-case windturbine met een ashoogte van 140 m Onze referentie
en een rotordiameter van 131 m.

DHW-TS-2015-0100292766

Onderdeel Afmeting [m] Blad
10/16Ashoogte* 140.0

Tiphoogte* 205.5

Breedte gondel 5.9

Lengte gondel 18.5

Hoogte gondel 8.8

Diameter mast onder 13.6
Diameter mast boven 4.1

Lengte mast 135.6

Lengte wiek* 65.5

Breedte wiek 3.8
* Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen opgegeven door de klant.



I’NO innovation
for life —

Detectiekans van het MASS orimaire verkeersleidinosradametwerk in de directe
nabijheid van het bouwplan
In Figuur 5 wordt de detectiekans van het MASS primaire verkeersleidings
radametwerk van de baseline op 1000 voet getoond rond het nog te realiseren
bouwplan. Op deze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal
van 500 m. Figuur 6 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van
het bouwplan. In Figuur 7 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt
In groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte van de
locatie van het bouwplan en binnen het 1000 voet normgebied is er een
detectiekans van waameembaar. Het bouwplan voldoet dus aan de thans

Datum
22 december 2015

Onze referentie
DHW-TS-2015-0100292766

Blad
11/16

Figuur 5 Detectiekans van het MASS primaire verkeersleidingsradametwerk op 7000 voet
boven het bouwplan voordat dit is gerealiseerd (baseline)



TNO innovation
for life —

Datum
22december2015

Onze referentie
DHW-IS-2015-01 00292766

Blad
12/16

Detectiekans van het Al. .. primaire verkeersleidingsradametwerk op 7 .,,Ovoet
boven het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locaties van de windturbines
zijn aangegeven met gele stippen.

Figuur 7 Het gebied rond de turbines iiit Figuur 6 groter weergegeven.
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Detectiekans van het MASS onmaire verkeersleidinasradametwerk in de schaduw
van het bouwolan
In Figuur 8 is de detectiekans op 1000 voet van het MASS primaire verkeers
leidingsradametwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan
ten gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippelljnen
afkomstig van de MASS posities van Soesterberg, Volkel en Woensdrecht, lopend
over het bouwplan, geven de zones aan waartussen een verminderde
detectiekans zou kunnen ontstaan als gevolg van de schaduwwerking. In Figuur 9
is de detectiekans berekend voor hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan.
De figuur toont aan dat er geen schaduw is omdat de radars te Soesterberg,
Volkel en Woensdrecht elkaar ondersteunen in eventuele schaduwgebieden.
Het bouwplan voldoet dus aan de thans gehanteerde 2015 norm.

Datum
22 december 2015

Onze referentie
OHW-TS-2015-0100292766

Blad
13/16

Figuur 8 Detectiekans van het M4SS verkeersleidingsradametwerk op 1000 voet in het
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (baseline). Op dit
figuur is detecüekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan waar de
schaduw kan gaan ontstaan.
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Datum
22 december 2015

Onze referentîe
DHW-TS-201 5-0100292766

Blad
14/16

Figuur 9 Detectiekans van het MASS verkeersleidingsradametwerk berekend op 7000
voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stfppelljnen geven aan waarde
schaduw kan ontstaan.
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Datum
22 december 2015

4 Rekenmethode MPR gevechtsleidingsradar Nieuw Milligen Onze referentie
Een vergelijkbare methodiek als bij de MASS radarketen is toegepast bij de MPR DHW-TS-201 5-01 00292766

te Nieuw Milligen. Voor de radar wordt echter slecht één toetsingshoogte van Blad
1000 voet aangehouden. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met een 15/16

eventuele ondersteunende dekking van de MPR radar te Nieuw Milligen.
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend metalle
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
begin januari 2015, door Windstats2. De voor de simulatie noodzakelijke
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen
gegevens, zijnde fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend.
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden
vastgesteld in de directe nabijheid van de windturbines veroorzaakt door reflecties
van de turbines en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de
schaduwwerking van het bouwplan.

Conclusies over de detectiekans van de MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw
Milligen ten gevolge van het bouwplan

De resultaten van deze berekeningen kunnen niet worden overhandigd omdat
deze gerubriceerd zijn.
Twee mogelijke optredende effecten zijn onderzocht, de conclusie van deze
berekeningen is als volgt:
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:

De detectiekans is na realisatie van het bouwplan op de toetsingshoogte van
1000 voet binnen de thans gehanteerde 2015 norm gebleven.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
Het maximum bereik van de radar op deze hoogte in de sector waarin
schaduwwerking optreedt, blijft na realisatie van het bouwplan binnen de
thans gehanteerde 2015 norm.

//www.windstats.nl/2 Voor meer informatie, zie
WINDSTATS.NL
5to 51cr1ovrwndençIekNederIand
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5 Afkortingen Onze referentie
AH N Actueel H oogtebestand Nederland DHW-TS-201 5-0100292766

CTR Controlled Traffic Region Blad
MASS Military Approach Surveillance System 16/16

MPR Medium Power Radar
NAP Normaal Amsterdams Peil
NASA National Aeronautics and Space Administration
PSR Primary Surveillance Radar
RDS Rijksdriehoekstelsel
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
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Onderwerp

Radarverstoringsonderzoek Windpark DeN

Geachte heet

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek
voot het windturbinepark Deil.

Het bouwplan
Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze
wijzigingen worden aangeduid als het bouwplan’. Voor de huidige aanvraag
betreft dit een plaatsing van vier nieuwe windturbines. De coördinaten van de
betreffende windturbines zijn verderop gegeven. Omdat in deze fase van de
plannen nog geen definitieve keuze is gemaakt voor een type windturbine,
ashoogte en rotordiameter, is voor een worstcase benadering gekozen. Voor de
maximale afmetingen van de windturbines is uitgegaan van een windturbine in de
4 MW klasse met worstcase afmetingen met een ashoogte van 140 m en een
rotordiameter van 131 m. De toepassing van een windturbine met worst case
afmetingen houdt in dat de berekende effecten op de radars altijd minder zullen
zijn als bij de keuze van de specifieke windturbine de vermogensklasse, maximale
ashoogte en rotordiameter niet wordt overschreden.

De uitgevoerde berekeningen
TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en
schaduweffect berekend met behulp van het radarhinder simulatiemodel
PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd.
De analyse is uitgevoerd voor een tweetal radarsystemen:
(1) Het Military Approach Surveillance System (MASS) radarnetwerk, bestaande
uit een vijftal verkeersleidingsradarsystemen verspreid over Nederland.
(2) De gevechtsleidingsradar Medium Power Radar (MPR) te Nieuw Milligen.

Resultaten verkeersleidingsradarsystemen MASS
Op de locatie van de windturbine eist het Ministerie van Defensie voor het
verkeersleidingsradarnetwerk een minimale detectiekans van 90% voor een doel
met een radaroppervlak van 2 m2. Twee mogelijke optredende effecten zijn
onderzocht:
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1 Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: Onze referentie
Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een DHW-TS-2015-0100292766
minimale detectiekans geconstateerd van 96% ter hoogte en in de directe Bladnabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 2116
gehanteerde 2015 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
De radars te Soesterberg, Volkel en Woensdrecht ondersteunen elkaar in de
schaduwgebieden achter het bouwplan. Na realisatie van het bouwplan is er
op de toetsingshoogte van 1000 voet dan ook geen afname van het maximum
bereik waarneembaar. Het bouwplan blijft daarmee binnen de thans
gehanteerde 2015 norm.

Resultaten gevechtsieldingsradar MPR te Nieuw Milligen
Op de locatie van het windturbinepark eist het Ministerie van Defensie voor de
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen een detectiekans van minstens 90%.
Omdat de specificaties van de MPR gerubriceerd zijn, wordt de in de berekening
gebruikte waarde van het radaroppervlak van het doel hier niet vermeld.
De resultaten van de radarhinderberekening voor de gevechtsleidingsradar te
Nieuw Milligen zijn eveneens gewbriceerd en kunnen om die reden alleen
rechtstreeks naar het ministerie van Defensie worden verstuurd. Dit gebeurt
echter pas na toestemming van u. Wel mag in deze brief worden vermeld dat er
twee mogelijke optredende effecten zijn onderzocht:
1 Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:

De detectiekans is na realisatie van het bouwplan op de toetsingshoogte van
1000 voet binnen de thans gehanteerde 2015 norm gebleven.

2. Reductie van de detectiekans ten gevolge van de schaduwwerking van het
bouwplan:
Het maximum bereik van de radar op deze hoogte in de sector waarin
schaduwwerking optreedt, blijft is na realisatie van het bouwplan binnen de
thans gehanteerde 2015 norm.

Details vindt u in bijgaande documentatie. Een vergelijkbare rapportage, echter
met de resultaten van de MPR, wordt na toestemming uwerzijds eveneens
verstuurd aan het Commando Luchtstrijdkrachten in Breda van Defensie en het
Rijksvastgoedbedrijf Directie Vastgoedbeheer, Afdeling Expertise & Realisatie
Defensie, Sectie Beheer & Omgevingsmanagement, Cluster Ruimte in Utrecht.

Voor de achtergronden van de toegepaste rekenmethode wordt kortheidshalve
verwezen naar de toelichting die is te downloaden van de TNO website:
http:/lwww.tno. ni/perseus.

1

Senior Research Medewerker
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Locatie- en radargegevens Onze referentie
De locaties van de te toetsen windturbines zijn weergegeven in Tabel 1 DHW-TS-2015-0100292766

De weergegeven RDS coördinaten en fundatiehoogtes zijn afkomstig van de Blad
opdrachtgever. De WGS 84 coördinaten zijn hiervan afgeleid. 3/16

Tabel 7 Locatiegegevens van het bouwplan zoals opgegeven door de opdrachtgever.

Nr. ID Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten Fundatiehoogte
X [m] Y [m] Latitude [0] Longitude [0J tav. NAP [m]

1 Wil 143767 429568 51.85457 5.22416 3.0

2 Wi2 143439 429405 51.85309 5.21940 3.0

3 Wi3 143111 429241 51.85161 5.21465 3.0

4 Wi4 142784 429076 51 .85012 5.20991 3.0

5 Wi5 142431 428974 51.84920 5.20479 3.0

6 Wi6 142056 428863 51.84819 5.19935 3.0

7 WT7 146055 429604 51.85493 5.25737 3.0

8 WTB 145656 429639 51.85524 5.25158 3.0

9 WT9 145258 429675 51.85556 5.24580 3.0

10 WhO 144860 429711 51.85567 5.24002 3.0

ii WT11 144461 429746 51.85618 5.23423 3.0

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsvolume dat reikt tot
aan 75 km rondom de vijf verkeersleidingsradars en de twee
gevechtsleidingsradars. Het profiel van het toetsingsvolume is weergegeven in
Figuur 1. Er dient getoetst te worden indien de tip van de wiek hoger is dan de
rode lijn. Bouwplannen die verder verwijderd zijn dan 75 km kunnen zondermeer
geplaatst worden.

75km

Maaiveld —

Figuur 7. Het toetsingsprofiel (niet op schaal) zoals gehanteerd door het Ministerie van
Defensie rondom elk van de militaire radarsystemen.

De locatiegegevens van de vijf MASS verkeersleidingsradarsystemen en de
gevechtsleidingsradars te Nieuw Milligen en Wier worden weergegeven in Tabel 2.
In deze tabel zijn zowel de antennehoogtes aangegeven die aangehouden worden
voor de bepaling van het toetsingsprofiel als ook de feitelijke antennehoogtes van
de primaire radarantenne, toegepast in de detectiekansberekeningen.
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Tabel 2 Locatiegegevens van de vijf MASS radars en de gevechtsieldingsradars te Onze referentie
Nieuw Milligen en Wier, de aangehouden antennehoogte voor het DHW-TS-2015-0100292766toetsingsprofiel en de toepaste feitelijke hoogte van de primaire radarantenne.

_____________________________________________________________________________________

Blad
Radar Coördinaten Antennehoogte Feitelijke 4/16

Rijksdriehoekstelsel toetsingsprofiel antennehoogte
t.o.v. NAP t.o.v. NAP

X[m] Y[m) [m] [m]

Leeuwarden 179139 582794 30 27.3

Twenthe 258306 477021 71 68.8

Soesterberg 147393 460816 63 60.2

Volkel 176525 407965 49 46.9

Woensdrecht 083081 385868 48 45.2
Nieuw Milligen (MPR) 179258 471774 53 Gerubriceerd*

Wier (MPR) 170509 585730 24 Gerubriceerd*
* deze gegevens zijn bekend bij defensie

Variaties in de hoogte van het terrein worden bepaald uit het Actueel

Hoogtebestand Nederland (AHN-1) met een ruimtelijke resolutie van 10 m.

In dit bestand bevindt zich bebouwing van de stedelijke gebieden mits de

aaneengesloten bebouwing een oppervlakte beslaat die groter is dan 1 km2.

Het hoogtebestand is opgenomen in de periode tussen 1998 en 2003, dus

veranderingen in bebouwing van na die datum zijn in het model niet

meegenomen. Buiten deze gebieden is de hoogte gelijk aan het maaiveld.

Buiten Nederland gebruikt TNO terreinhoogtegegevens afkomstig van de NASA
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) met een resolutie van 3 boogseconde

(ongeveer 90 m langs een meridiaan).

De 15 en 75 km cirkels rond de MASS radarsystemen en de stedelijke gebieden

volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 2. De 15 en 75 km cirkels

rond de MPR gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN
1 bestand zijn weergeven in Figuur 3.
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Blad
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Figuur 2. Locaties van de vijf MASS verkeersleidingsradarsystemen (groene ruit) met
daaromheen de 15 en 75 km cirkels. De donkergrijze vlakken zijn de in de AHN
1 gedefinieerde stedelijke gebieden. De ligging van het te toetsen bouwplan is
aangegeven met een roze ster.
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Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Soesterberg,
Volkel en Woensdrecht en binnen de 75 km cirkel rond de MPR te Nieuw Milligen.
Daarnaast zijn de tiphoogtes van alle te toetsen windturbines groter dan de in
Figuur 1 aangegeven hoogte. Het onderhavige bouwplan dient derhalve getoetst
te worden voor zowel het MASS verkeersleidingsradarnetwerk als de MPR
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen.

Datum
22 december 2015

Onze referentie
DHW-TS-201 5-0100292766

Blad
6/16

Figuur 3. Locaties van de twee MPR gevechtsleidingsradars (rode ruit) met daaromheen
de 15 en 75 km cirkels. De donkergnjze vlakken zijn de in de AHN-1
gedeftnieerde stedelijke gebieden. De ligging van het te toetsen bouwplan is
aangegeven met een roze ster.
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2 Rekenmethode MASS verkeersleidingsradarnetwerk
Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2, fluctuatiestatistiek
Swerling case 1, en loos alarmkans 1x10. Afhankelijk van de locatie van het
bouwplan moet de detectiekans geëvalueerd worden op een normhoogte van 300,
500 of 1000 voet ten opzichte van het maaiveld. Indien op 1000 voet geëvalueerd
wordt, zal middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500
m toegepast worden. De 300 en 500 voet normhoogtes liggen over het algemeen
rond de verschillende militaire vliegvelden in Nederland. Op een hoogte van 1000
voet dient er, met enige uitzonderingen, landelijke dekking te zijn. In Figuur 4
worden de normhoogtegebieden getoond.

Datum
22december2015

Onze referentie
DHW-TS-201 5-0100292766

Blad
7/16

Figuur 4. De ligging van het te toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de ligging
van de thans gehanteerde 2075 normhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet
(blauw). Op 1000 voet (paars) dient het MASS radarneiwerk, op enkele
uitzonderingen na, een landelijke dekking te hebben. Tevens zijn op deze kaart
met een groene markering de locaties aangeven van het MASS
verkeersleidingsradarnetwerk bestaande uit een vijftal radarsystemen.



1 nnovation
for life

Datum
22 december2015

Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet. Onze referentie
DHW-TS-201 5-0100292766

De detectiekans van de vijf radarsystemen te Leeuwarden, Twenthe, Soesterberg, Blad
Volkel en Woensdrecht is conform de nieuwe rekenmethode gesimuleerd in één 8/16
radarnetwerk, waarbij de radars elkaar eventueel ondersteuning kunnen bieden bij
de detectie van radardoelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanstaande
upgrade van de MASS primaire radar, zoals TNO die op dit moment in PERSEUS
gemodelleerd heeft.
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
het begin van januari 2015, door Windstats1. De voor de simulatie noodzakelijke
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen
gegevens, zijnde: fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend.
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de
schaduwwerking van het bouwplan.

Voor meer informatie, zie http://www.windstats.nl/
WINDSTAÏ3.NC
Saekefloerw)ndenergleinNededand
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3 Berekeningen radardetectiekans diagrammen Onze referentie

Gegevens windturbine DHW-TS-201 5-0100292766

Voor de bepaling van de effecten op de radars is de worst-case windturbine Blad
genomen. TNO heeft deze windturbine met worst-case afmetingen gedefinieerd 9/16

uit de reeks turbines die TNO thans in haar bestand heeft op basis van de door de
opdrachtgever opgegeven opgewekt vermogen van 4 MW, een ashoogte van 140
m en een rotordiameter van 131 m. Bij toepassing van een specifieke windturbiné
met realistische afmetingen uit een zelfde of lagere vermogensklasse en waarbij
de maximaal getoetste ashoogte en rotordiameter niet wordt overgeschreden,
zullen de berekende effecten op de radars geringer zijn.

De lengte van de gondel is gedefinieerd als de afstand van de hub’ tot aan de
achterzijde van de gondel in het verlengde van de as. De hoogte en breedte van
de gondel zijn gebaseerd op het effectieve oppervlak van de voor- en zijkant van
de gondel en kunnen dus iets afwijken van de feitelijke afmetingen. De lengte van
de wiek is gedefinieerd als de halve diameter van de rotor. De breedte van de
wiek wordt afgeleid van het frontaal oppervlak van de wiek.

In Tabel 1 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine,
noodzakelijk voor de juiste modellering.
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Tabel 7 De afmetingen van de 4MW worst-case windturbine met een ashoogte van 740 m Onze referentie
en een rotordiameter van 131 m.

DHW-TS-2015-0100292766

Onderdeel Afmeting [m] Bbd

Ashoogte” 140.0 10/16

Tiphoogte* 205.5

Breedte gondel 5.9

Lengte gondel 18.5

Hoogte gondel 8.8

Diameter mast onder 13.6
Diameter mast boven 4.1

Lengte mast 135.6

Lengte wiek* 65.5

Breedte wiek 3.8
* Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen opgegeven door de klant.
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Detectiekans van het MASS primaire verkeersleidinQsradarnetwerk in de directe
nabijheid van het bouwplan
In Figuur 5 wordt de detectiekans van het MASS primaire verkeersleidings
radarnetwerk van de baseline op 1000 voet getoond rond het nog te realiseren
bouwplan. Op deze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal
van 500 m. Figuur 6 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van
het bouwplan. In Figuur 7 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt 90%.
In groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte van de
locatie van het bouwplan en binnen het 1000 voet normgebied is er een
detectiekans van 98% waarneembaar. Het bouwplan voldoet dus aan de thans

2015 norm.

Datum
22december2015

Onze referentie
DHW-TS-201 5-0100292766

Blad
11/16

Figuur 5 Detectiekans van het MAS$ primaire verkeersleidingsradarnetwerk op 7000 voet
boven het bouwplan voordat dit is gerealiseerd (baseline).
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Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk op i 0 voet
boven het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locaties van de windturbines
zijn aangegeven met gele stippen.

Figuur 7 Het gebied rond de turbines uit Figuur 6 groter weergegeven.
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Detectiekans van het MASS primaire verkeersleidingsradarnetwerk in de schaduw
van het bouwplan
In Figuur 8 is de detectiekans op 1000 voet van het MASS primaire verkeers
leidingsradarnetwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan
ten gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippellijnen
afkomstig van de MASS posities van Soesterberg, Volkel en Woënsdrecht, lopend
over het bouwplan, geven de zones aan waartussen een verminderde
detectiekans zou kunnen ontstaan als gevolg van de schaduwwerking. In Figuur 9
is de detectiekans berekend voor hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan.
De figuur toont aan dat er geen schaduw is omdat de radars te Soesterberg,
Volkel en Woensdrecht elkaar ondersteunen in eventuele schaduwgebieden.
Het bouwplan voldoet dus aan de thans gehanteerde 2015 norm.

Datum
22december2015

Onze referentie
DHW-TS-201 5-0100292766
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Figuur 8 Detectiekans van het MASS verkeersleidingsradarnetvverk op 7000 voet in het
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (baseline). Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan waarde
schaduw kan gaan ontstaan.
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Figuur 9 Detectiekans van het MA$S verkeersleidingsradarnetwerk berekend op 1000
voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd, Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan waarde
schaduw kan ontstaan.
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4 Rekenmethode MPR gevechtsleidingsradar Nieuw Milligen Onze referentie
Een vergelijkbare methodiek als bij de MASS radarketen is toegepast bij de MPR DHW-TS-2015-0100292766

te Nieuw Milligen. Voor de radar wordt echter slecht één toetsingshoogte van Blad
1000 voet aangehouden. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met een 15/16

eventuele ondersteunende dekking van de MPR radar te Nieuw Milligen.
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiag rammen berekend voor de
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
begin januari 2015, door Windstats2. De voor de simulatie noodzakelijke
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen
gegevens, zijnde fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend.
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden
vastgesteld in de directe nabijheid van de windturbines veroorzaakt door reflecties
van de turbines en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de
schaduwwerking van het bouwplan.

Conclusies over de detectiekans van de MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw
Milligen ten gevolge van het bouwplan

De resultaten van deze berekeningen kunnen niet worden overhandigd omdat
deze gerubriceerd zijn.
Twee mogelijke optredende effecten zijn onderzocht, de conclusie van deze
berekeningen is als volgt:
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:

De detectiekans is na realisatie van het bouwplan op de toetsingshoogte van
1000 voet binnen de thans gehanteerde 2015 norm gebleven.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
Het maximum bereik van de radar op deze hoogte in de sector waarin
schaduwwerking optreedt, blijft na realisatie van het bouwplan binnen de
thans gehanteerde 2015 norm.

2 Voor meer informatie, zie http://www.windstats.nl/
WINDSTATS.NL
Stt$bekeruver w,ndenere aNededand
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5 Afkortingen
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland
CTR Controlled Traffic Region
MASS Military Approach Surveillance System
MPR Medium Power Radar
NAP Normaal Amsterdams Peil
NASA National Aeronautics and Space Administration
PSR Primary Surveillance Radar
RDS Rijksdriehoekstelsel
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
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COMMERCIEEL VERTROUWELIJK J Ministene van Defensie

Postbus 20701
77fl 2500 ES Den Haag

Defensie Telefoon (070)318 81 88
Fax (070) 318 7888

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein2

2511 CR Den Haag

Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 22

2513 M Den Haag

Datum

Ons Inmerk S2008033607

Onderwerp Financiële aspecten project ‘Vervanging van 2 Medium Power Radars’

Hierbij informeer ik u commercieel vertrouwelijk over de financiële aspecten van het project

‘Vervanging van 2 Medium Power Radars’ (MPR). Met het project is een investeringsbedrag

van (prijspeil 2008, mcl. BTW) gemoeid. De huidige exploitatiekosten bedragen
per jaar en gelden als randvoorwaarde voor de toekomstige radarsystemen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

drs. ].G. de Vries

COMMERCIEEL VERTROUWELIJK
Pagina 1/1
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: maandag 27mei 2019 11:04
Aan: AOCS NMft1OLGL
Onderwerp: RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

Hoi

Prima zo!

Voor je notes bij slide 8: de paal op AOCS NM moet minstens 60 meter zijn.

Groet,

rrom: AOCS NM/71OLGL
Sent: donderdag 23 mei 2019 20:33
To: MA,B5/AL/HDB;
Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

BS/AL/HDB/Bel mdwrs
Subject: RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

Gevoegd een versie zonder platen en de PDF variant. Ik zal de originele (ongerubriceerde) variant via Welransfer naar
sturen.

Van: MA,BS/AL/HDB
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 19:16
Aan: rijksoverheid.nl>
Cc: Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP mindef.nI>; AOCS
NM/71OLGL mindef.nl>;

mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>
Onderwerp: Re: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

—
We hadden afgesproken dat ik vrijdag alle slides zou hebben. Ik kijk dan meteen of we maandag nog moeten treffen.
WsI dinsdag vooraf ergens even samenkomen

—

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 23 mei 2019 om 18:59 riiksoverheid.nl> het volgende geschreven:

Beste en de link betreft een defensielink en die werkt niet voor mij. Kunnen jullie via
wetransfer dit bestand sturen? Is niet noodzakelijk hoor want ik veftrouw er volledig op dat het een
goede presentatie zal zijn.



zouden wij nog op maandag 27 mei met samen komen voor een laatste check en
voorbereiding? Of kan dit eventueel telefonisch maandag? Ik probeer morgen of uiterlijk
maandagmorgen de slides voor de procedure te sturen.
Groet

Van: mindef.nI mindef.nl>
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 17:18
Aan: mindef.nl
CC: mindef.nl; mindef.nI;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

Dankje

Even twee opmerkingen:
1) Op de opening slide staat “collega”, maar ik denk dat je hier “college” bedoelt?
2) Slide 7; In de onderbouwing voor het niet gebruiken van SSB en TWN gebruik je het argument

“schade MASS-radar” (ik zag dat dat ook zo gebruikte). Volgens mij kun je dat beter
omschrijven als “interferentie met MASS-radar”. Een leek zou zich wellicht kunnen afvragen hoe
radarstraling een andere radar fysiek kan beschadigen en toch veilig kan zijn voor mensen.

Omdat de presentaties toch wel wat groot dreigen te worden, stel ik voor dat je jouw eigen presentatie
op een stick meeneemt en dat we de verschillende presentaties gewoon ter plekke achter elkaar
opstarten. Ik verwacht nog een presentatie van het RVB (over de procedure) en van TNO (over straling).

tiet vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht t MPC 55A

M +31
mindef. ni

W www .defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: AOCS NM/7OLGL
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 16:12
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>
CC: mir

MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: RE: Brïefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

Heren,

Gevoegd de jj naar de presentatie. Vanwege een paar afbeeldingen is de PPT te groot voor
verzending. We kunnen hem hier eventueel op stick zetten, maar ligt deels aan wat jullie aan andere
slides willen toevoegen ten/of willen aanpassen aan de huidige slides).
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Groet,

—
Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 08:40
Aan: AOCS NM/71OLGL mindef.nI>
CC: MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

Bijgevoegd de PPT template.

Groet

From: MA, BS/AL/HDB
Sent: maandag 20 mei 2019 2 1:43
To: B5/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>
Subject: Fwd: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

stuur even een lege standaard defensieslide naar dan kan hij de PPT meteen in
juiste format zetten 9bij CLSK hebben ze dat afwijkende blauwe format)

Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van:
mindef.nI>

Datum: 20 mei 2019 om 21:01:07 CEST
Aan:’ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” mindef.nI>
Kopie:’ CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2’T

mindef.nl> ‘ rijksoverheid.nl”
rijksoverheid. ....,‘ AOCS NM/7OLGL”

mindef.nI>,’ EMSD, BS/ALJDS/Dir.
Plan./AfdLuOptr” mindef.nl>,’ MA, B5/AL/HDB”

m indef. nI>
Onderwerp: Antw.:[ Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe[

Hoi

gaat het Ops perspectief briefen.

Ik heb nog gesproken. We moeten ook wat zeggen over de alternatieve
locaties. Daarover kunnen we m.i. het volgende opnemen:

3



We hebben verschillende locaties in beschouwing genomen f in 2015 nog bij de
afwegingen voor een interim radar):

• AOCS NM. Slechte dekking. De radar moet op een paal van meer dan lOOmeter
hoog staan om de dekking vanaf Herwijnen te evenaren

• VKL, EHV, GZR en WDT. Gevaar voor naderend en vertrekkend vliegverkeer. Te
ver naar het zuiden voor goede verdeling van de 3D-radardekking, inclusief
redundantie boven de Noordzee. Verstoring / schade MASS-radars.

• SSB. Verstoring / schade MASS-radar. Te ver naar het noorden voor goede
verdeling van de 3D-radardekking.

• TWE. Verstoring / schade MASS-radar. Te ver naar het oosten voor goede
verdeling van de 3D-radardekking.

• CLSK Breda. Te dicht op hoogbouw / te zwaar voor het dak. Te ver naar het
zuiden voor goede verdeling van de 3D-radardekking, inclusief redundantie
boven de Noordzee.

• Plaatsing op Herwijnen geeft optimale 3D-radardekking. Past in de provinciale
energie plannen / doelen. Bij elke andere locatie is een heroverweging van (de
haalbaarheid van) de energie plannen noodzakelijk.

Groet,

—
From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Sent: donderdag 16 mei 2019 16:28
To:

mindef.nl>
Cc: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

mindef.nl>; rijksoverheid.nI
Subject: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe
Importance: High

—
Ik begrijp dat je in het buitenland zit. Ik krijg je op het moment niet telefonisch te
pakken, maar ik vind het wel belangrijk dat je alvast van onderstaande op de hoogte
bent. Ik ben de komende vier dagen met een korte vakantie, dus kan je pas dinsdag
opnieuw proberen te bellen.

Ik ben gisteren met wat mensen uit de werkgroep rijksinpassingsplan Herwijnen bij
geweest. is vorige week bij de wethouder van de (nieuwe) gemeente

West Betuwe geweest en daarin is o.a. afgesproken dat wij (defensie) op 28 mei a.s. het
college van de gemeente gaan informeren over onze plannen met de nieuwe radar op
Herwijnen. In die informatie sessie wil dat we ook het belang van de radar
benadrukken en direct enkele heikele punten toelichten. gaat de sessie aan elkaar
praten, maar wil wel dat de specialisten hun eigen praatje doen.

wil graag dat jij, of iemand met vergelijkbare ervaring t
het deel doet waarin het belang van de radar wordt

uitgelegd.

In het kort hebben we het over de volgende kernpunten voor dit deel gehad:
4



1

1

Voor dat laatste punt ga ik begin volgende week op zoek naar informatie, dus daar zal ik
nog input voor leveren.

Naast deze punten, zal het RVB e.e.a. vertellen over de procedure die we nu gaan
volgen en zal TNO iets toelichten over de stralingsrisico’s. Zoals gezegd zal het
geheel aan elkaar praten.

wil graag dat de persoon die het “Nationale belang” deel voor zijn rekening neemt,
nog even contact met hem opneemt en de slides voor de 24ste bij mij aanlevert. Ik zal
met het RVB de diverse presentatiedelen verwerken in één presentatie.

Ik ben dus pas dinsdag weer in de gelegenheid om mijn mail te lezen of te bellen, maar
ik wil jou vragen om te bekijken wie de briefing gaat geven en alvast de voorbereidingen
op te starten. Graag de persoon die dit gaat doen even met laten bellen.

Mocht je echt dringende vragen hebben, probeer mij gerust te bellen. Als je mijn
voicemail inspreekt zal ik proberen je bij de eerstvolgende gelegenheid terug te bellen.
Je kunt eventueel ook proberen te bellen

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne t Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project t.lanagement Assistente: ÷ 31

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

S



van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the &ectronic transmission of messages.
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doc 65

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Prima!

maandag 29 mei 2017 15:45
Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN;

- - T Plan./Afd IV&C41; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
in.!, _Optr

RE: Voorstel om de stagnatie in het herbestemmingsplan Herwijnen los te trekken

Van: Ing., DMO/MATLOG/PRO]N/DMP PROJN
Verzonden: maandag 29 mei 2017 15:31
Aan: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; EMSD, SS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Voorstel om de stagnatie in het herbestemmingsplan Herwijnen los te trekken

Ik ga hier direct mee aan de slag. Inderdaad zal AOCS NM hier ook wat van moeten vinden, maar de eerste stap is
het inzichtelijk maken wat de (operationele) gevolgen zijn en dan kom ik daar mee bij jullie voor een
beslissing.

Met vriendelijke groet,

Projectleider ACCS & ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Frederikkazerne 1 Van Alkemadelaan 7861 2597 EC 1 Den Haag 1 geb 35 kmr A206
Postbus 90822 1 2509 LV 1 Den Haag 1 MPC 58A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd IV&C41
Verzonden: maandag 29 mei 2017 15:14
Aan: Ing.,
DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Voorstel om de stagnatie in het herbestemmingsplan Herwijnen los te trekken

Een prima idee om hier, bij gebrek aan gemeentelijke bijstand, zelf het initiatief te nemen en de bezwaren te
bespreken. Met een zeer goed resultaat tot gevolg.
Sluit me bij de eerdere sprekers aan, in kaart brengen en laten beoordelen op operationele acceptatie.

Groet,

Verzonden: maandag 29 mei 2017 14:50
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN;
Plan ./AfdLuOptr; BS/AL/DS/Dir. Plan ./Afd IV&C41
Onderwerp: RE: Voorstel om de stagnatie in het herbestemmingsplan Herwijnen los te trekken

Klink mij goed in de oren,

EMSD, BS/AL/DS/Dir.

[Paginanummer]



We moeten wel het AOCS NM meenemen in de afweging wat de operationele impact is.
Mijn advies: zo snel mogelijk in gang zetten.

Groet,

—

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DF1P PROJN
Verzonden: maandag 29 mei 2017 14:45
Aan: —

___________________

EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan ./AfdLuOptr; BS/AL/DS/Di r. Plan ./Afd IV&C41
Onderwerp: Voorstel om de stagnatie in het herbestemmingsplan Herwijnen los te trekken

Heren,

Zoals bekend is er momenteel weinig voortgang op het herbestemmingsplan Herwijnen, deels omdat de gemeente
niet weet wat ze met de zienswijzen van omwonenden aan moet. Wij ( en ikzelf) zijn vorige
week op eigen initiatief bij beide omwonenden op bezoek geweest om hun bezwaren aan te horen en te zoeken
naar mogelijke oplossingen.

n

Een punt in mijn overweging is ook dat ze de weerradar van Herwijnen in hun huis niet meten. Hoewel deze
weerradar anders kijkt, zou het best wel eens zo kunnen zijn dat onze SMART-L uiteindelijk ook hun woning niet zal
bereiken. . Maar omdat we daar geen enkele zekerheid over
kunnen geven lijkt het mij een goede keuze achter de hand te hebben, zodat deze omwonenden
geen bezwaren meer zien en we het herbestemmingsplan kunnen los trekken.

Ik zou dan ook de volgende aanpak willen voorstellen:
Allereerst laat ik TNO in samenwerking met Thales uitwerken wat de gevolgen zijn

Daarbij moet gekeken worden naar twee aspecten: a)
(geen side-loops of reflecties die alsnog teveel straling opleveren)

en b)

Als dat allemaal duidelijk is dan zou ik jullie willen vragen om met de operatonele gevolgen akkoord te gaan.

En daarna moet e.e.a. even (juridisch) goed op papier gezet worden om goede afspraken te kunnen
maken.

[Paginanummer]



Als laatste gaan we dan als de radar eenmaal draait, in hun huis metei

Wat is jullie eerste reactie op dit idee?

Met vriendelijke groet,

Projectleider ACCS & ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Frederikkazerne 1 Van Alkemadelaan 7861 2597 BC 1 Den Haag 1 geb 35 kmr A206
Postbus 90822 1 2509 LV 1 Den Haag 1 MPC 58A

M +31
mindef. nI

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

[Paginanummer]



doc 66

GEMEENTE UNGEWAAL Postadres Postbus 1014

Kantooradres t Raadhuisplein 3omvat de kernen 4147 AN ASPEREN
Asperen, Herwijnen, Heukelum, Telefoon : 0345 -6340 00
Spijk en Vuren E-mail t info@lingewaat.nl

Intemet t www.Iingewaaknl

VERZONDEN 1 JUNI 2017

Asperen : 7juni2017 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Uwbiie de heet Ing. L. van Veldhuijsen MSc.

Uw kenmerk t
(belangenbehartiger vastgoed en erfgoed Defensie)

Ons kenmerk UIT1718972/Z17-1 Postbus 90004
Contactpersoon

Telefoonnummer 8025 AX ZWOLLE

Bij Iage(n)

Onderwerp : project militair radarstation, [ fj
Broekgraaf 1 te Herwijnen. 1

Geachte heer!

Op 25 april 2016 hebben wij het principeverzoek ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het
Ministerie van Defensie 22 april 2016, kenmerk 201602860. Dit principeverzoek betrof het realiseren
van een nieuw militair radarstation op de locatie van de inmiddels gesloopte radartoren van de
Luchtverkeersleiding Nederland fLVNL) aan de Broekgraaf 7 te Herwijnen.

Op basis van de destijds bij ons bekende gegevens en omstandigheden hebben wij besloten in principe
bereid te zijn om planologische medewerking te verlenen aan dit verzoek. Wij hebben het Rijksvast
goedbedrijf bij brief van 30 mei 2076 hiervan op de hoogte gesteld.

Vervolgens hebben wij op 25 oktober 2016 besloten in te stemmen met een anterieure overeenkomst
over de grondexploitatie van de radartoren aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen. Aansluitend is de
overeenkomst ook namens beide partijen (Rijksvastgoedbedrijf en gemeente) ondertekend.

Wij achten het belangrijk hierbij te vermelden dat ten tijde van het sluiten van de anterieure overeen
komst:
1. de verschijningsvorm van de radartoren compleet anders is dan die welke is ingediend bij de

stukken, behorend bij het ontwerpbestemmingsplan. Het bouwplan, opgenomen in de toelichting van
het ontwerpbestemmingsplan, als ook het ingediende schetsplan voor de welstandscommissie,
betreft een gesloten toren met een radar terwijl aanvankelijk sprake was van een metalen open
constructie.

2. bij ons college niet bekend was dat sprake zou kunnen zijn van gezondheidsrisico’s die mogelijk
veroorzaakt worden door straling van de te realiseren radartoren.

3. de niet verstoringszone van de radartoren niet bij ons is bekend gemaakt. Pas nadat hierover van
gemeentewege navraag is gedaan bij u, hebt u de bedoelde gegevens verstrekt.

4. het rapport van Thales over stralingsveiligheidsonderzoek niet bij ons bekend was.
- Pas op 70 februari 2017 heeft u op ons verzoek dit rapport verstrekt. Dit rapport was voor ons de

aanleiding om een proces op te starten om te komen tot een second opiniononderzoek hierover.
In dit proces hebben wij achtereenvolgens contact gelegd met de GGD., Gelderland-Zuid, het
Kennisplatform ElektroMagnetische Velden en TNO. Deze instanties zijn rechtstreeks betrokken
bij het verkrijgen van de bedoelde second opinion.

- Op bladzijde 11 van het Thalesrapport staat vermeld dat het model dat gebruikt is om de veilige
afstanden te berekenen, nog moet worden beoordeeld. Het rapport is op dit punt dus nog niet
beproefd.

Bank Nederlandse Gemeenten, IBAN rekeningnummer NL75 BNGH 0285 0090 60
coil:.



- Tevens is de status van de internationale richtlijnen niet bekend en is er geen jurisprudentie
bekend waaruit blijkt dat deze richtlijnen verbindende kracht hebben, ook al blijkt de toetsing aan
deze richtlijnen in orde, dan nog zijn de gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten.

- Tenslotte is onduidelijk wat de status is van de straal van 300 meter rondom de radartoren. Uit
het Thalesrapportzelf blijkt dat binnen de eerste 300 meter sprake is van een onveilige situatie.
Wat betekent deze onveilige situatie?

Conclusie.
Het bovenstaande in combinatie met de ontstane onrust bij onze bevolking en bij ons als verant
woordelijk bestuurders, geeft ons aanleiding om onze voormelde principetoestemming voor het voeren
van een planologische medewerking voor het realiseren van dit radarstation te heroverwegen. In het
verlengde daarvan ook de met u gesloten anterieuce Overeenkomst en de opgestarte bestemmings
planprocedure.
Wij staan op het standpunt dat wij pas kunnen instemmen met een (hernieuwde) principetoestemming,
als wij garanties van het Rijksvastgoedbedrijf krijgen dat er geen gezondheldsrisico’s zijn aan het
gebruik van de aangevraagde radartoren. Nu de voorgestelde second opinion hierop niet ingaat, zijn wij
vooralsnog niet bereid onze medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van de
radartoren.

Zoals u ook bij ons heeft aangegeven, willen wij in verband hiermee met u in gesprek over deze
ontstane situatie. Maar hiervöör verzoeken wij u om schriftelijk antwoord te geven op de
vragenldiscussiepunten van deze brief. Tevens dient het Rijksvastgoedbedrijf een nader onderzoek uit
te voeren (en hierover te rapporteren) waaruit blijkt dat de gezondheidsrisico’s van de straling van de
gewenste radartoren worden uitgesloten.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zullen wij een afspraak met u plannen voor een oveileg met
het oog op het verkrijgen van een voor beide partijen acceptabele oplossing van de gerezen discussie
punten.

Een afschrift van deze brief hebben wil ter
van het Ministerie van Defensie,
Den Haag.

Gei4ehtsdcr
ir, C. VerwiÇJ

Mt vriendelijke groet,
van Lingewaal,

zonden naar de betrokken contactpersoon
ostbus 90822, 2509 LV

L.HM. van Ruijven-van Leeuwen
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BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

DOSCO/DFLB/DCIOD/CL BELGIEMQ SHAPE
maandag 22juli 2019 18:57

Eens met JA bij je eerste punt.
Voor het tweede punt lijkt me een korte check met TNO nog voor de hand liggen. Zij zijn ongetwijfeld betrokken
geweest bij het bepalen van deze locatie, cq hebben onderzoek gedaan naar de geschiktheid van een LGL radar op
die lokatie ihkv verstoringen.
Dit zal gebaseerd zijn op ervaringen uit het verleden met de lvnl radar, de hoogte van het terrein, de afwezigheid
van hoge bebouwing en niet teveel windturbines rondom.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 22 jul. 2019 om 13:1
volgende geschreven:

en

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

We hebben mbt de Rijkscoördinatieregeling voor Herwijnen ook van de Eerste Kamer nog een
aantal vragen ontvangen. Met de beantwoording van de meeste vragen zijn we bezig, maar voor
twee vragen wil ik graag ook jullie input. Het gaat om de volgende vragen:

7. Het zou kunnen dat er binnen de betrokken gemeente geschiktere locaties beschikbaar zijn waar meer draagvlak voor
is. Bent u bereid (zie ook opmerkingen bij vraag 1 en 2 over weerstand), om breder te kijken naar geschikte locaties binnen
de gemeente West Betuwe/regio Rieverenland?

a. Zo niet, waarom niet?

Volgens mij zijn er geen geschiktere locaties binnen de gemeente, maar als dat wel zo zou zijn dan
lijkt mij dat geen probleem. Zijn jullie het er mee eens dat ik hier JA antwoord?

10. Heeft u bijvoorbeeld naast Herwijnen nog andere, alternatieve locaties overwogen om het radarstation op de locatie
Nieuw Milligen te vervangen?

a. Zo ja, welke locaties waren dat en waarom is de keus niet op een van deze locaties gevallen?
b. Zo nee, waarom niet?

We weten dat hier geen uitgebreid onderzoek naar is gepleegd en dat alleen vrij kort naar
alternatieve locaties is gekeken, maar toen Herwijnen als optie beschikbaar kwam dat het meteen
duidelijk was dat dit de beste optie was. Kunnen jullie over een beantwoording van deze vraag
meedenken?

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie

, DMOIPRO]N/PROJN DIP

RH, Ing., DMO/B&I
Re: Vragen Eerste Kamer, korte

[Paginanummer)



Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: t>

Verzonden: vrijdag 19 juli 2019 16:37
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; rij ksoverheid.nl

rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; LenT.nl;
cçûilent.nI; minbzk.nI;

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;
Mr., BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST

mincir,
CC: AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc minckf.nl>;

AL/DCO mindef.nl>
Onderwerp: RE: Vragen Eerste Kamer, korte

Dag

Vanuit EZK zullen wij zorgen voor tijdige beantwoording van de vragen 13 en 14. Ik heb daar
vanmiddag al een eerste tekst voor gemaakt. Daar kijkt begin volgende week naar en dan
komt het naar jou/jullie.
Voor de zekerheid: qua vorm moeten we hier mi zorgen voor een ‘doorlopende tekst’ (zoals bij de
beantwoording van inbreng van de fracties bij een wetsvoorstel) en dus niet in de vorm van een
(genummerde) vraag en daaronder het antwoord (zoals bij Kamervragen). Maar wellicht goed dat
nog even te checken.

Voorts, strikt genomen staan deze vragen van de Eerste Kamer natuurlijk geheel los van het
ingeplande AO door de Tweede Kamer. Maar ik kan me goed voorstellen dat het slim en wenselijk is
om de beantwoording enige tijd voor het AO, naar de EK te sturen.

Zelf ben ik vanaf komende week met zomervakantie. Ik begin weer op maandag 26 augustus.
is er de komende 2 weken nog. Zij kan echter niet op 1 augustus. Waarschijnlijk dat dan

komt.

Hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment.

Gr

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 19 juli 2019 10:32
Aan: rijksoverheid.nI; rijkso

rijksoverheid.nl; lLenT.nl: @ilent.nI;
minbzk.nl; ni>;

mindfiji mindetni:
mindef.nl

CC: mindef.rjij mindef.nl
Onderwerp: Vragen Eerste Kamer, korte deadline

Allen,

[PaginanummerJ



Bijgevoegd de vragen van de Eerst Kamer, die binnen vier weken moeten zijn beantwoord, wat
betekent dat ik op 2 augustus de afgestemde antwoorden de lijn in moet doen. Omdat het AO begin
september is gepland, schat ik de kans dat de Stas akkoord gaat met uitstel van beantwoording laag
in.
Ik heb de vragen uit de brief hieronder ingevoegd en bij enkele vragen met een paar steekwoorden
een opzet voor een antwoord. Kunnen jullie deze steekwoorden aanvullen, dan wel de vraagtekens
invullen. Als ik de aanvullingen 26/7 ontvang [mag rechtstreeks aan mijl, dan kan ik 29/7 een nieuwe
versie van de antwoorden met iedereen delen.

bij wie kan ik in jullie afwezigheid terecht voor het ontvangen van informatie en het
afstemmen van antwoorden?

Vragen:
1. Kunt u aangeven waaruit dat bestuurlijke overleg [met de gemeente] bestond en wat het precies inhield?

[antwoord: overzicht gesprekken met oude en nieuwe gemeente]

2. Op welke wijze wilt u, naast het informeren van de burgers en bestuur van de gemeente West Betuwe, invulling
geven aan de participatie van de samenleving bij eventuele toepassing van de Rijkscoördinatieregeling? Met
andere woorden: op welke wijze wilt u de bewoners en gemeente betrekken bij de verdere planvorming?
[informatieavonden + geëigende procedure van ter inzagelegging ontwerpplan]

3. Is het juist dat de beoogde radarpost valt onder milieucategorie 6?

a. Zo nee, onder welke categorie valt deze dan?

b. Zo ja, dan vraagt dat een grote zorgvuldigheid qua procedure.

[?]

4. Is er een breed milieueffectrapportage-onderzoek gedaan waarbij ook alternatieve locaties voor de locatie in
Herwijnen in beeld zijn gebracht?

a. Zo niet, waarom niet?

b. Zo ja, kan de Kamer deze ontvangen?

[met is niet nodig, omdat [?] , alternatieve locaties zijn er niet, omdat [?]]

5. Is bij de berekening van straling ook het cumulatief effect berekend van de aanwezigheid van twee radars: de
KNMI-radar en de beoogde militaire radar?

a. Zo nee, waarom niet?

b. Zo ja, wat was dat cumulatief effect?

[procedure RCR en besluit dat nu voorligt ziet toe op bevoegdheden gemeente naar Rijk. In
het vervolg van de procedure wordt een RIP opgesteld en de vergunningverlening
gecoördineerd. In dat vervolg wordt ook de cumulatie onderzocht].

6. Op deze locatie liggen woningen op een afstand van enkele honderden meters; het dorp Herwijnen ligt op 800
meter van de beoogde radarpost. Als normafstand wordt normaliter 1500 meter gehanteerd. Heeft de minister
samen met de decentrale overheid gezocht naar een alternatieve locatie in Rivierenland die wel voldoet aan de
eisen voor activiteiten van milieucategorie 6?

a. Zoja, wat was daarvan het resultaat?

b. Zo niet, waarom niet?

[?Zie ook vraag 3].

7. Het zou kunnen dat er binnen de betrokken gemeente geschiktere locaties beschikbaar zijn waar meer draagvlak
voor is. Bent u bereid (zie ook opmerkingen bij vraag 1 en 2 over weerstand), om breder te kijken naar geschikte
locaties binnen de gemeente West Betuwe/regio Rieverenland?

a. Zo niet, waarom niet?

[?].

8. Is de minister in de verdere procedure van plan een volwaardige milieueffectrapportage uit te voeren?
a. Zo niet, wat zijn de argumenten waarom de minister het niet nodig acht om voor een activiteit in een

dergelijk zware categorie een volledige milieueffectrapportage uit te voeren?

b. Zo ja, is de minister daarbij van plan om de gecombineerde effecten van verschillende bestaande
(radar-)activiteiten en beoogde activiteiten op de gezondheid in beeld te brengen?
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[?Zie ook vraag 3 en 4]

9. Kunt u aangeven hoe het subsidiariteitsbeginsel uitwerkt in dit besluit?

[procedure is in eerste instantie in samenwerking met de gemeente doorlopen, zonder het
beoogde resultaat. De gemeente zal geen nieuwe procedure starten, waarmee die route
niet meer mogelijk is. Daarom neemt Rijk het over].

10. Heeft u bijvoorbeeld naast Herwijnen nog andere, alternatieve locaties overwogen om het radarstation op de
locatie Nieuw Milligen te vervangen?

a. Zo ja, welke locaties waren dat en waarom is de keus niet op een van deze locaties gevallen?

b. Zo nee, waarom niet?

[zie ook 7]

11. Graag een reactie op de benodigde richtafstand van 1500 meter ten opzichte van milieugevoelige
bestemmingen. Daaraan wordt in het plan voor de te bouwen installatie niet voldaan. Kunt u helder maken
waarom u er, blijkbaar, vanuit gaat dat van deze afstand afgeweken kan worden?
[zie ook 6)

12. Acht u het proportioneel om van de inwoners van Herwijnen te eisen dat zij op hun bedrijventerrein dat is
bestemd voor bedrijven in de milieucategorie 2 of 3 een installatie toestaan die valt in de zwaarste categorie 6.
Zo ja, waarom?

[het terrein is eigendom van Defensie met het oog hier een radarstation te realiseren, verw.
Barro/rarro]

13. Kunt u de negatieve impact op de windparken preciezer omschrijven en daarbij duidelijk maken om welke
windparken of aangewezen locaties voor de opwekking van windenergie dit dan gaat?

[geen toestemming voor windparken als die radar ontoelaatbaar verstoren. Locatie NM
wordt ontoelaatbaar verstoord door windparken op de locaties [?]. Zonder alternatief voor
NM geen windparken.

14. Waarom is de realisatie van windparken die door het niet tijdig sluiten van Nieuw Milligen in het gedrang komt
een reden om via de RCR juist in Herwijnen een radarstation te bouwen. Kunt u dat verband duidelijk maken?
[13 + energiedoelstelling een nationaal belang.J

15. In de brief van de minister van Defensie van 29 oktober 2014i lezen de leden van de christenUnie-fractie dat
moderne radars voldoende technische mogelijkheden hebben om verstoring door windturbines te mitigeren.
Dat zou betekenen dat de radarlocatie Nieuw Milligen de geplande windparken niet in de weg zou hoeven zitten.
Hoe kijkt u hier tegenaan?

[?) [moderne radar op NM leidt niet tot de juiste radardekking)

Groet,

From: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Sent: dinsdag 16juli 2019 16:5 1
To: riiksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; rljKsoverheid.nl>;

_________________

- ILT’ LenT.nl>; - ILT’ @ilent.nl>;
minbzk.nl>; nI>;

nI>; Ing., DMO/PROJN/PROJN
DlP mindef.nl>; AL/DJZ/CIBST

rnindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST
n

Cc: ., BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc @mindef.nl>;
/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc @mindef. nI>;

/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc < @mindef.nl>;
]Sl, KLTZ (TD), EMSD, BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc @mindef.nl>;
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AL/DCO mindef.nl>
Subject: AD Herwijnen 4 september

Allen,

In voorbereiding van het AD van 4 september, spreken we 1 augustus over de samenstelling bundel.
Vooruitlopend daarop via de email graag al antwoord op en aandacht voor:

• Met welke ministeries, directies, afdelingen moet de bundel worden gecoördineerd?
• Moeten we voor informatie nog een beroep doen op externe experts (TNO, RIVM,

Antennebureau, ..)?
• Verzamelen informatie en uitleg over de onderwerpen, en begrijpelijk maken voor niet

materiedeskundigen in de vorm van een fiche en Q&A’s (zie format bijgesloten, tevens
bijgevoegd een voorbeeld (excl. Q&A’s). Hieronder een voorzet van onderwerpen en
partijen waarvan ik denk dat ze het fiche kunnen opstellen. Graag ontvang ik 26/7 de eerste
input, zodat we 1/8 de eerste opzet kunnen bespreken.

Onderwerpen
o Project Herwijnen (DM0, RVB)

• wie, wat, waar en waarom Herwijnen
o Samenwerking en overleg met gemeente en betrokkenheid van omwonenden

(DM0, RVB)
• Welke informatie is wanneer met wie gedeeld
• Hoe is besluitvorming RCR tot stand gekomen (het beeld in de media is dat

het Rijk dit nu tegen de wil en zonder medeweten van de gemeente doet)
• Hoe wordt omgegaan met negatief advies gemeenteraad en zorgen van

om won enden
o RCR en RIP (RVB, BZK)

• procedures en het verschil daartussen duidelijk maken, rol gemeente vs. rol
Rijk

• inspraak, informeren omwonenden, gemeenteraad, etc.
• Omgevingsvergunning, welke onderwerpen komen daar aan de orde en aan

welke normen wordt getoetst
(Ik vermoed dat er vragen aan de orde komen over inhoudelijke aspecten
die eigenlijk beantwoord worden in de RIP-procedure)

o ICNIRP-norm, wijziging daarvan en normstelling in andere landen (DM0, RVB, EZK)
• Wat is dit voor norm, hoe is die in NL geirnplementeerd en wat is de relatie

met de radar) is het erg dat de norm al 20 jaar oud is
o Gezondheid, gevaar en hinder (RVB, lL&T)

• Wat is het onderscheid tussen gezondheid, gevaar en hinder
• Wat houdt de 1500 meter afstandseis in en wat is de relatie met de radar

o Milieu-inrichting en MER (RVB, IL&T)
• Welke categorie milieu inrichting betreft het, is dit hetzelfde als een

kerncentrale
• Welke effecten op de omgeving veroorzaakt de radar
‘ Waarom is er geen MER opgesteld
• Hoe zit het met cum ulatie

o Windenergie (EZK)
• Waarom zijn de windparken relevant

o Mediaberichten (Allen)
• Een overzicht van de mediaberichten van de afgelopen aantal jaar

o Overzicht relevante kamerstukken tot nu toe(DEF)
0

Planning
• t/m 26 juli aanleveren eerste informatie bij mij (ik verspreid t.b.v overleg 1/8)
• 1 augustus bespreking
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• 12 augustus concept-bundel gereed ter finale controle fevt. extra bijeenkomst)
• 19 augustus bundel aangepast en gereed om in te dienen bij BSG
• 27 augustus bespreking met Stas
• 29/30 augustus evt. aanvullingen of actualisatie Q&A’s
• 4septemberAO

Ter informatie Eerste Kamer
• Vragen zijn nog niet ontvang, zie in de bijlage de aankondiging

Groet

From: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Sent: dinsdag 16 juli 2019 09:00
To: ri]ksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl>;
-ILT lLenT.nl>; -lLT @ilent.nl>;

minbzk.nl>; ni>;
fl1>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>;
BS/AI.]DJZ/Cl BST mindef.nl>

Subject: RE: Verslag 9e overleg Radar Herwijnen 4-07-2019

Allen,

Voor 1 augustus heb ik bij het ministerie van Defensie de ruimte C/K14 /Adjudant/ gereserveerd van
09.30 tot 11.00.

Grt

From: jj}soyrheid.nI>
Sent: maandag 15juli 2019 10:22
To: 1 1 rijksoverheid.nI>;

Illlriiksoverheid.n1>; • - ILT ILenT.nl>;

______

- ILT @ilent.nl>; minbzk.nl>;

-

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nI>;1
B5/AL/DJZ/Cl BST minclef.nl>; • BS/AL/DJZ/CI BST

mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nI>
Subject: Verslag 9e overleg Radar Herwijnen 4-07-2019

Allen,

Bijgaand het verslag van het onlangs gehouden overleg. Opmerkingen/suggesties van zijn
zoveel mogelijk verwerkt.

laat jij nog tijdig weten of het gelukt is om een ruimte te reserveren voor het a.s. overleg
van 1 augustus?

Groet,
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

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

Evaluatie Thatesdocumeritatie over de gezondheidsrscuanalyse van de
SMART-L locaties Herwijnen en Wier

Defensie & Vellighed
Oude Waaisdorperweg 63
2597 AK Der Haag
Pstbu 96864
2509 JG Cien Haag

ww tno ni

Dum
8 november 2017

Onze referentie

DHW-TS-201 7-0100309759

Contactpersoon

E-maii

Geachte heer
Doorkiesnumme,

Hierbij ontvangt onze brief rapport Evaluatie Thalesdocumentatie over de
gezondheidsrisicoanalyse van de SMART-L locaties Her-wijnen en Wier.

Zoals in de offerte is verwoord. heeft Defensie de mogelijkheid van TNO om deze
brietrapporlage e delen met de Gemeente Lingewaal op voorwaarde dat de
brietrapporlage integraal wordt gedeeld Pvlocht er behoette zijn om de rapportage
nog verder publiek te delen, dan kan dit niet in de huidige bnefrapporl vorm en
dan kunnen we aanbieden, in een separate offerte, om een volledige TNO rapport
op te stellen die daarvoor wel geschikt is.

Indien u vragen heeft over deze offerte kunt u contact opnemen met

Ik vertrouw erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zie uw
reactie rne belangstelling tegemoet

Hoogachtend.
Namens de Raad van Buur TNO

Research Manager
Electronic Detence

ProjeCtnummer
060 29720

Kopie aan
Miri:sterie van Deierse
Defensie Matne-e Organ.sabe

Postbus 90822
2509 LV Den Haag

‘Dc p&aaw w’ r 0

rO&adSer kar’ %.
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rlecNDe% De ig
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TechnicaI ScIences
Oude Wa opeweg 63
2597 AK Den Haag
Posttus 96884
2509 JG Den Haag

wwwino til

Onze referentie
DHW-TS-201 7-0100309759Ondefwerp

Evaluatie Thalesdocumentatie over de gezondheidsnsicoanalyse van de
SMART-L locaties Herwijnen en Wier

Oo Çdfct*fl *an TNO
zt*is QIOICon eG

D.n ag K v’
o4rde D’ Haaç .
:)ez* aÇ.r.w .rD,r , rn,’

Q WWW NGeachte heer

4at,r.,wr 273T6&

Inleiding
TNO is door het Ministerie van Detensie gevraagd om een beoordeling te geven
over de rapportages die zijn opgemaakt over mogelijke gezondheidsnsicos van
SMART-L radannstallaties op de locaties Herwijnen en Wier. TNO heeft op basis
van de in de referies beschreven documentatie een vooronderzoek gedaan. O
1 september 2017 heeft op de locatie THALES in Hengelo een audit
plaatsgevonden. Dit bnef rapport legt de bevindingen van deze audit vast

Conclusie intormatie inventarisatie
Het aan TNO ter beoordeling aangeboden document til is geschreven voor
technisch experts zoals een salety-engineer en is niet in die vorm geschikt als
bijlage voor bijvoorbeeld een milieu eftectenrapportage. Op grond van de
documenten die TNO heeft ontvangen en de aanvullende inhoudelijke discussie
met de experts tijdens de audit op 1 september 2017 bij THALES Hengelo, heeft
TNO geen fouten aangetroffen in het document Als men uitgaat van alle
aannames die zijn opgenomen in document [1]. dan komt men tot de conclusies
zoals die staan vermeld in het document.
In het document [1 zijnde blootstellingslimieten contorm ICNIRP 1998 [5]
Algemeen Publiek gebruikt

Mogelijke vervolg
Op basis van de beschikbaar gestelde documenten en informatie, in combinatie
met de discussies tijdens de audit, heeft TNO geen aanleiding te veronderstellen
dat door de voorgenomen radannstallaties de elektromagnetische veldsterlçten op
het terrein buiten de grenzen van de inrichting de maximale grenswaarden zoals
gegeven in de ICNIRP [5] zullen overschrijden ‘Deze conclusie geldt overgens
alleen voor de SMART L radar als enige bron en voor de in de rapportages
berekende Donfigurahes

()atum
8 november 201 •‘
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Datum
8 november 2017

Onze reterentie
Indien er nog andere bronnen op dezelfde locatie aanwezig zijn, moet de DHW-TS-2017-0100309759

blootstelling in zijn geheel worden bepaald en TNO adviseert om dat opnieuw te Bbd
toetsen tegen de blootstellingsrichtlijn. 2/3

Met betrekking tot het in gebruik nemen van iedere radarinstallatie adviseert TNO
om na installatie en voorafgaand aan operationalisering RADHAZ
venficatiemetingen uitvoeren om de specifiek bil de installatie behorende
RADHAZ-z:nts vast te stellen. Dit kan mogelijk leiden tot additionele maatregelen
om de blootstetting te verminderen.

RADHAZ-aspect

Uitgangspunten blootstellingslimieten
Thermische effecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische
velden worden wetenschappelijk voldoende goed begrepen en vormen ook de
basis voor de blootstellingslimieten. Thermische effecten worden veroorzaakt door
absorptie van energie uit het elektromagnetische veld waardoor de temperatuur in
biologisch weefsel stijgt. Deze temperatuurstijging moet worden beperkt en op
basis van deze beperking worden restricties aan het blootstellingsniveau
opgelegd
De aanwezigheid van niet-thermische effecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling
van kanker ten gevolge van de AF-velden afkomstig van de SMART-L, vormen
een controversieel onderwerp binnen de wetenschap. Dit zijn andere effecten dan
de thermische effecten en een eventueel biologisch niet-thermisch
interactiemechanisme” is (nog) niet bekend. Verschillende instanties, zoals het
International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP) of de
Gezondheidsraad. toetsen regelmatig de wetenschappelijke literatuur en inzichten
naar de mogelijke gezondheidsnsico’s van elektromagnetische velden.
Het huidige advies van ICNIRP luidt f5]: With regard to non-thermal interactions. It
is in pnnciple impossible to disprove their possible existence but the plausibility of
the vanous non-thermal mechanisms that have been proposed is very 10w,
In addition. the recent in vitro and animal genotoxicity and carctnogenicîty studies
are rather consistent overall and indicate that such effects are unhikely al low
levels of exposure. Therefore. ICNIRP reconfirms the 7998 basic restnctions in the
frequency tange 100 kHz—300 GHz until fuuiher notice” ICNIRP is momenteel wel
bezig met een herZiening van de 1998 blootstellingslimieten [6].
Dit betekent dat tot op heden er geen duidelijk en ConSstent wetenschappelijk
bewijs is dat er een oorzakelijke relatie bestaat tussen blootstefling aan
elektromagnetische velden en oezondheidsproblemen dîe worden veroorzaakt
door niet-thermische effecten van deze blootstelling. Totdat CNIRP de herziening
heeft gepubliceerd blijven de blootstellingslimieten zoals gegeven in 1 98 gelder

Voor de volledigheid wordt ‘,‘ermeld dat g ‘riuc/erce stromen, en
contactstromen, ook niet-thermische effecten zijn en zich vonr frequenties lager
dan 3D MHz manifesteren. Dit ligt buiten de SMART-L frequenties.

VERTROUWELIJK
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Oatum
8 november 2017

Met betrekking tot de ICNIRP blootstellingslimieten merk ik op dat de Raad van Onze referentie
State in hoger beroep met uitspraak 200506514/1 heeft vastgesteld dat voor de DHW.TS-2017-0100309759

toetsing naar blootstelling aan elektromagnetische velden de ICNIRP
blootstellingstimieten moeten worden gehanteerd.

Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik

Hoogachtend,

SME Elektromagnetische Effecten

Referenties

[1] SMART-L EWO GB, RADHAZ site regulation Wier and Herwilnen Tc:.’e
0026-H0203-9505301 266EAR_ 71 5_NLD 00
f2] 9505 301 286 EAR 700 Rev. 0.10
[3) 9505 301 286 EAR 710 Rev. 17

[4] 9505 301 286 EAR ETA 751 Rev. 0,4
[5] GUIDELINES FOR LIM1TING ËXPOSURE TO TIME-V4RYING ELECTRIC.
MAGNETIC, ANti ELECYROMAGNEFJC FIELDS (UP 10300 GHz). Health
Physics. 74 ‘4r44-522: 1996.

0] High Frecueny 100 kHz - 300 GHz,
tttpJ/w.,cnIrp.orq.’c.nIfrequenciesIhiQh.freque1ry:Indexhtrn
7f ICNIRP STA TEMENTON THE GUIDEL,tvES FOR L)tt4iTING EXPOSURE
TO TIME-VARY)NG ELECTRIC. MAGNETIC AND ELECTHOMAGNETIC FIELDS
UPTO300GH) Htr. PhysicsSeçtetrrer2QQ9.Volume97 Number3.2009
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Nee, nog niet, pak ik op!

Groet,

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Verzonden: dinsdag 9 2018 14:47
Aan:
Onderwerp: AN: Reminder toestemming DOPS voor blanking optie

had je al meet duidelijkheid over onderstaande?

Met vriendelijke groet,

Projectleider ACCS & ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht MPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: Ing., DM0/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Verzonden: woensdag 13 december 2017 11:22
Aan:
CC: PLV C-LSK/D0/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: Reminder toestemming DOPS voor blanking optie

Zoals gisteren besproken, bij deze even een reminder voor het verzoek aan jullie om vanuit DOPS formeel akkoord
te gaan met de ADSS optie voor Herwijnen.

De maatregel is enkele weken geleden met jullie en TNO besproken en in principe hebben• en jij akkoord
gegeven, maar er is toen afgesproken dat jullie dit akkoord nog aan DOPS ter accordering wilden voorleggen.
Vooruitlopend daarop zijn wij wel al weer met in gesprek gegaan.

Met vriendelijke groet,

Projectleider ACCS & ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie

lngDM0/MATL0G/PR0JN/DMP PROJN
inder toestemming DOPS voor blanking optie
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Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht t MPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nI/dmo
Project Management Assistente: +31
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: donderdag 11 2018 08:08
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
CC: PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: Minimale detectiehoogte boven randstad.

Prima, We hebben dit nodig voor het gesprek met de DOPS. We wachten af.

Groet,

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Verzonden: woensdag 10 2018 16:13
Aan:
Onderwerp: FW: Minimale detectehoogte boven randstad.

onderstaande is de status van de berekeningen boven den Haag.

t.let vriendelijke groet,

ProjectJeder ACCS & ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 3509 BB 1 Utrecht MPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: t tno.nl]
Verzonden: woensdag 10 2018 10:04
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJNJDMP PROJN
cc:
Onderwerp: RE: Minimale detectiehoogte boven randstad.

Beste

Dit klopt, dit ligt nog steeds op mijn bordje. Ik had dit echter even uitgesteld tot na de introductie van de Baselïne
2018. Want tegelijkertijd gaan we daar over op de AHN2-3 hoogtekaart, wat het gehele plaatje wat realistischer
maakt. Tenminste dat is het streven. Daarnaast ben ik er via achter gekomen dat de SMART bij Wier op
een iets anders plaats komt dan de MPR, en dat aspect nemen we ook mee met de baseline 2018.
Het plan was om deze baseline voor het Kerstverlof klaar te hebben, maar dat is door allerlei tegenvallers niet
gelukt. Probleem is dat je elke keer dat je een baseline uitgerekend een aantal dagen per radar onderweg bent.
De planning nu is eind deze week. Pas daarna kan ik dit actiepunt oppakken.

Ik hoop dat dit nog steeds ook in jouw planning past.

Groeten,



From: mindef.nl [mailto mindef.nlJ
Sent: woensdag 10 2018 8:47
To: tno.nl>
Cc: tno.nl>
Subject: Minimale detectiehoogte boven randstad.

Goedemorgen

Allereerst nog de beste wensen voor 2018

Je had hier onder gemeld dat het jij het eerste actiepunt naar aanleiding van ons gesprek bij CLSK opneemt. Hoe
staat het hier mee?

liet vriendelijke groet,

Projectleider ACCS & ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB Utrecht
Postbus 90125 1 3509 88 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nI

W www.defensie.nlfdmo
Project Management Assistente: +31

__________

Van: t tno.nl]
Verzonden: woensdag 22 november 2017 1 5:27
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Onderwerp: RE: ADSS: is momenteel herstellen van ongeluk

Beste

Het eerste actiepunt had ik al op mijn bordje gelegd.
Het tweede punt was mij net bekend, maar was vanmorgen weer even op kantoor. Ik werk nu thuis en weet
niet tot hou laat hij is gebleven, dus ik heb hem in cc gezet om op dat punt te verduidelijken.

Groeten,

From: mindef.nl tmailto mindef.nl]
Sent: woensdag 22 november 2017 11:18
To: tno.nl>
Subject: FW: ADSS: is momenteel herstellen van ongeluk

Even een vraag. Nu voorlopig even uit de roulatie is, neem jij de actiepunten uit ons overleg met CLSK van 7
november over? Ik denk dan met name aan:

1. Het verzoek om een overzicht van de hoogtes waarop vliegtuigen boven den Haag gedetecteerd kunnen
worden als de volle ptie op de SMART-L van Herwijnen wordt toegepast, maar rekening houdend
met de dekking van de diverse MASS en LVNL sensoren.
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2. Een verder onderzoek naar de te verwachten radarstraling bij de woning van als de
SMART-L niet ordt.

Met vriendelijke groet,

Projectleider ACCS & ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M ÷31
mindet. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: [mailto tno.nl]
Verzonden: maandag 13 november 2017 11:59
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Onderwerp: ADSS: is momenteel herstellen van ongeluk

Beste

Mochten er zaken zijn binnen de ADSS werkzaamheden waar actie op moet nemen, wilt u contact opnemen
met ondergetekende, dan ga ik een oplossing proberen te zoeken voor de tijd dat niet beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,

Locatie
Projectmanager
Radar Technology / QuTech

lvatlei
-_-—..UI—.-—.-.__ bi Ii!.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. indien u niet de geadresseerde bent of d bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van
welke aard ook, dle verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

• T ZEVENTIG‘ JAAR
DEFENSIE
ONDERZOEK

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.

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

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

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

Van: C-LSK/DO/C4lSR
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 11:18
Aan: PLV C-LSK/DO
CC:

AOCS NM
Onderwerp: FW: gespreksnotitie mindef met burgemeester gemeente Lingewaal (2) (002)
Bijlagen: gespreksnotitie mindef met burgemeester gemeente Lingewaal (2) (002).docx

Ter info

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 10:57
Aan: AL/HDB; AL/BSG
CC: C-LSK/DO/C4ISR; DOSCO/ST DOSCO/DVM;

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DM 1’ PROJN; rijksoverheid.nl’
Onderwerp: FW: gespreksnotitie mindef met burgemeester gemeente Ungewaal (2) (002)

Gistermiddag hoorde ik dat de kans reëel is dat de gemeente Lingewaal niet meewerkt aan een
bestemmingsplanwïjziging die de komst van een Smart-L radar in deze gemeente mogelijk maakt. Ik heb gevraagd
of

Laat in de avond kwam het bevestigend antwoord. Ik heb zojuist bijgevoegde notitie naar gestuurd.

Groet,

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 10:52
Aan: BS/AL/BSG mindef.nI>
Onderwerp: gespreksnotitie mindef met burgemeester gemeente Lingewaal (2) (002)

Hierbij de toegezegde notitie voor het gesprekje met de burgemeester van de gemeente Lingewaal. Op internet vind ik
als haar telefoonnummer , of het algemene numme

Groet,



doc 76

BS/AL/DCO

Van: C-LSK/DO/C4ISR
Verzonden: woensdag 25 april 2018 15:00
Aan:
Onderwerp: FW: vervanging MPR

Ter kennisname deze mailtrail, vooralsnog geen actie benodigd.

Groet

Van: PLV C-LSK/DMI
Verzonden: woensdag 25 april 2018 9:09
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
CC: C-LSK/DO/C4ISR; LCW/PM/SIE MOS BL
Onderwerp: Fwd: vervanging MPR

Beste
Ben ik bij jou aan het juiste adres? Graag een update.

With kind regards / Met vriendelijke groet,

Air Commodore

Sent from my iPad Pro

Begin doorgestuurd bericht:

Van:’ C-LSK/DO/C4ISR” mindef.nl>
Datum: 23 april 2018 om 13:2 1:10 CEST
Aan: PLV C-LSK/DMI” mindef.nl>
Kopie:’ LCW/PM/SIE MOS BI” mindef.nl>
Onderwerp: Antw.:[F vervanging MPR Pol

Duidelijk.
Projectleider is
Het vervangingstraject is best complex te noemen en is er dan ook op Cdre niveau veel overleg over
gevoerd. Aspecten zoals vergunningsaanvraag/verlening maar ook gewenste radardekking alsmede
opbouw nieuwe radar en afbouw oude radar op dezelfde locatie laten weinig ruimte meer over om
alternatieve manieren in te passen.

1O.1.b



Groet

—

Van: PLV C-LSK/DMI
Verzonden: maandag 23 april 2018 13:14
Aan: C-LSK/DO/C4ISR
CC: LCW/PM/SIE MOS BL
Onderwerp: RE: vervanging MPR

Begrijp ik. Reden dat ik het vraag is dat kennelijk de eerste radar dit jaar al beschikbaar is, en dan in
opslag gaat totdat wij hem kunnen ontvangen. Met de huidige toestand van onze MPR’s zou een
eerdere vervanging natuurlijk een grote uitkomst zijn, al is het maar vast een van de twee. Ook
financieel zou een betaling is 2018 mooi uitkomen. Wie is de projectleider?

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Director Sustainment and Loaistics

Royal Netherlands Air Force Command
Ministery of Defence
Luchtmachttoren 1 Luchtrnachtplein 1 1 4822 ZB 1 BREDA 1 Office 2A04
P0 Box 8762 1 4820 DB 1 BREDA 1 MPC 29A

mindef. ni
www.defensie.nI

Commander

Logistic Centre Woensdrecht
Royal Netherlands Air Force
Ministery of Defence
Woensdrecht Air Base 1 Building 29 1 Office 11
Kooiweg 40 1 4631 SZ 1 Hoogerheide

Appointments & Agenda:

MDTN
T
M

mindef.nI

van: C-LSKJDO/C4ISR
Verzonden: maandag 23 april 2018 12:35
Aan: PLV C-LSK/DMI
Onderwerp: RE: vervanging MPR

Goedemiddag

Het vervangingstraject MPR betreft de plaatsing van 2 MPR radars van het type SMART-L MM/F.
De eerste radar zal worden geplaatst op locatie Wier en zou in juni 2020 operationeel moeten zijn.
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De tweede radar zal worden geplaatst op locatie Herwijnen en zou in feb 2021 operationeel moeten
zijn.

Ik wil hierbij wel opmerken dat het een planning betreft en dat gelet op het ingrijpende karakter van de
operatie enige vertraging niet op voorhand uit te sluiten is.

Mocht er behoefte zijn aan meer detailniveau van de planning dan hoor ik dat graag. Ik zal dan DM0
hiervoor moeten inschakelen.

Groet

Met vriendelijke ciroet,

Hoofd Afdeling C4ISR

Commando Luchtstrijdkrachten
Ministerie van Defensie
Luchtrnacht:toren 1 Luchtmachtplein 1 1 4822ZB 1 Breda 1 9 etage, Kamer 9C03
Postbus 8762 1482OBB1 Breda 1 MPC 92A

Tp
M
e-r

_________

www.d

Van: PLVC-LSK/DMI
Verzonden: maandag 23 april 2018 11:17
Aan: C-LSK/D0/C4ISR
Onderwerp: vervanging MPR

Beste
Vorige week sprak ik tijdens Frisian Flag met van Thales. Kun jij me vertellen wat de
plannïng nu is van het vervangingstraject?

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Director Sustainment and Lopistics

Netherlands Air force Command
Ministery of Defence
Luchtmachttoren 1 Luchtmachtplein 1 1 4822 ZB 1 BREDA 1 Office 2A04
P0 Box 8762 1 4820 BB 1 BREDA 1 MPC 29A

mindef.nI
www.defensie.nI

Commander

mindefnI

3



Logistic Centre Woensdrecht
Netherlands Air Force

Ministery of Defence
Woensdrecht Air Base Building 29 1 Office 11
Kooiweg 40 T 4631 SZ 1 Hoogerheide

& Agenda:

MDTN
T
M
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Defensie & Veiligheid
Oude Waalsdorperweg 63

Retouradres Postbus 96864, 2509 JG Den Haag 2597 AK Den Haag
Postbus 96864
2509 JG Den Haag

www.tno.nl

T +31 88866 1000

Onderwerp

Radarhindertoetsing Windpark Weert-A2

Doorkiesnummer

Geachte heer, Projectnummer
060.26471)01.33.01

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek
voor een bouwplan van nieuwe windturbines genaamd Windpark Weert-A2 bij de
gemeente Weert, Limburg.

Het bouwplan
Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze
wijzigingen worden aangeduid als het bouwplan’. Voor de huidige aanvraag
betreft dit twee opstellingen met respectievelijk 3 of 4 turbines. In een later
stadium zal worden besloten om opstelling A of opstelling B toe te passen.
Opstelling A bestaat uit drie turbines van het type Siemens SWT DD 142 op 129
m ashoogte. Opstelling 6 bestaat uit vier turbines van het type Enercon E138 EP3
op 131 m ashoogte.

De uitgevoerde berekeningen
TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en
schaduweffect berekend met behulp van het radarhinder simulatiemodel
PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd.
Het bouwplan bevindt zich binnen de 75 km cirkels van één van de het Military
Approach Surveillance System (MASS) verkeersleidingsradars en buiten de 75 km
cirkels rond de gevechtsleidingsradars te Nieuw Milligen, Wier en Herwijnen.
De analyse is uitgevoerd voor het volgende radarsysteem:
(1) Het primaire verkeersleidingsradarnetwerk, bestaande uit een vijftal MASS
verkeersleidingsradarsystemen verspreid over Nederland en met de nog te
plaatsen extra MASS radar bij de Kooy in Den Helder en aangevuld met de
Terminal Approach radar (TAR) West bij Schiphol.

iiIIiiIIiiIIiiIIiIili)tIiiIIiIiIiiIIiiIIiiII

Datum
26april2018

Onze referentie
DHW-201 8-010314029

E-mail

@tno.nl

OP opdrachten aan TNO zijn de Algemene
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bij de Griffie van de
Rechtbank Den Haag en de Kamer van
Koophandel Den Haag van toepassing
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens
vinden op www tno ni
Op verzoek zenden wij u deze toe

Handeisregisternummer 27376655.
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Resultaten primaire verkeetsleidîngsradametwerk voor opstelling A (Siemens)
Op de locatie van de windturbines eist het Ministerie van Defensie voor het
verkeersleidingsradarnetwerk een minimale detectiekans vai door een doel
met een radaroppervlak van 2 m2.
Twee mogelijke optredende effecten zijn onderzocht voor opstelling A met de
Siemens SWT DD 142 op 129 m ashoogte:

1 Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een
vermindering van de detectiekans to geconstateerd ter hoogte of in de
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
De dekking van de radar te Volkel achter het bouwplan op het maximum
bereik is mi wikkeld c ir de grotehrv . in
7

Twee mogelijke optredende effecten zijn onderzocht voor opstelling B met de
Enercon E138 op 131 m ashoogte:

1 Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is er op de toetstngshoogte van 1000 voet een
vermindering van de detectiekans tot econstateerd ter hoogte of in de
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2016 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
De dekking van de radar te Volkel achter het bouwplan op het maximum
bereik is ingew”” ‘---—.-..----‘-“--

Zuid-Limburg. 1

Details vindt u in bijgaande documentatie.

Voor de achtergronden van de toegepaste rekenmethode wordt kortheidshalve
verwezen naar de toelichting die is te downloaden van de TNO website:
httpi/www.tno, ni/perseus.

Hoogachtend,

Datum
26april2018

Onze relerentie
DHW.201 8-010314029

Blad
2/19

daarmee men de thans gehanteerde 2018
1

. thans gehanteerde 2

business UevFoper
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Locatie- en radargegevens
De locaties van de windturbines in opstelling 1 zijn gegeven Tabel 1, hier zullen
Siemens turbines (S) worden toegepast. De locaties voor de turbines in opstelling
2 zijn gegeven in Tabel 2, hier zullen Enercon turbines (E) worden toegepast.
De rijksdriehoek coördinaten zijn afkomstig van de opdrachtgever. De WGS 84
coördinaten voor de locaties zijn hiervan afgeleid.

Tabel 1 Locatiegegevens van opstelling A zoals opgegeven door de opdrachtgever.

Nr ID Type Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten Fundatiehoogte
X tn] Y [m] Latitude [ Longi -- [9 Ccv. NAP [mj

1 WtA1 S

2 WA2 S

3 WTA3 S

Tabel 2 Locatiegegevens van opstelling 8 zoals opgegeven door de opdrachtgever.

Nr ID Type Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten

1 WTB1

2 WTB2

3 WrB3

4 WTB4

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsvolume dat reikt tot
aan 75 km rondom de verkeersleidingsradars en de gevechtsleidingsradars. Het
profiel van het toetsingsvolume is weergegeven in Figuur 1. Er dient getoetst te
worden indien de tip van de wiek hoger is dan de rode lijn. Bouwplannen die
verder verwijderd zijn dan 75 km kunnen zondermeer geplaatst worden.

Figuur 1. Het toetsingsprofiel (niet op schaal) zoals gehanteerd door het Ministerie van
Defensie rondom elk van de militaire radarsystemen.

De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort worden vervangen, waarbij de
radarlocatie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen. Deze nieuwe locatie
is per 1juli 2016 in de Rarro opgenomen en is dan ook meegenomen in deze
toetsing. Begin 2017 is de nieuwe Terminal Approach Radar, TAR West bij
Schiphol operationeel geworden en is deze radar opgenomen in het MASS
verkeersleidingsradarnetwerk. Omdat het geen militaire radar is, geldt er rond
deze radar geen toetsingsprofiel zoals weergegeven in Figuur 1. De
toetsingsplicht voor windturbines rond deze radar zijn vastgelegd in het Luchtvaart
1 npassingsbesluit (LI B) van Schiphol.

Datum
26 april 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010314029

Blad
3/19
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Fundatiehoogte

75km

- -

- 65 m

Maaiveld
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Binnenkort zal het verkeersleidingsradar-netwerk verder uitgebreid worden met
een extra MASS radar op het Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder. Deze
militaire radar zal in de loop van 2018 opgenomen worden in de Rarro, maar zal
nu al worden meegenomen in de berekeningen. De locatiegegevens van de
verkeersleidingsradarsystemen en de gevechtsleidingsradars worden
weergegeven in label 3. In deze tabel zijn zowel de antennehoogtes aangegeven
die aangehouden worden voor de bepaling van het toetsingsprofiel als ook de
feitelijke antennehoogtes van de primaire radarantenne, toegepast in de
detectiekansberekeningen.

Tabel 3 Locatiegegevens van de zes MASS radars, de TAR west en de gevechtsleidings
radars te Nieuw Milligen en Wier, de aangehouden antennehoogte voor het toetsingsproflel
en de toepaste feitelijke hoogte van de primaire radarantenne. De gevechtsleldingsradars
zullen binnenkort worden vewangen, waarbij de radarpositie Nieuw Mihigen wordt
verplaatst naar Henrnjnen.

Radar

Leeuwarden

Twenthe

Soesterberg

Volkel
Woensdrecht

De Kooy

TAR West Schiphol

Nieuw Milligen (MPR)
Wier (SMART)
Herwijnen (SMART)

** Deze gegevens zijn bekend bij defensie

Variaties in de hoogte van het terrein worden bepaald uit het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN2) en AHN3 voor alleen Friesland, Zeeland en
delen van Zuid Holland. In dit bestand bevindt zich bebouwing zoals aanwezig
tijdens de opnames tussen 2007 en 2012 voor AHN2 en 2014 voor AHN3. Naast
dit hoogtebestand met bebouwing hanteert TNO eveneens een bestand voor het
maaiveld bepaald met alleen het AHN2 bestand. Beide bestanden bezitten een
ruimtelijke resolutie van 10 m. Buiten Nederland gebruikt TNO
terreinhoogtegegevens afkomstig van de NASA Shuttle Radar lopography
Mission (SRTM1) met een resolutie van 1 boogseconde (ongeveer 30 m langs
een meridiaan). Het kan voorkomen dat een deel van het bouwplan wordt
afgeschermd door het tussenliggende terrein of door bebouwing en dus niet wordt
belicht door de radar. In dat geval wordt dit deel van het bouwplan niet
meegenomen in de berekening.

De 15 en 75 km cirkels rond de MASS radarsystemen en de stedelijke gebieden
volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 2. De 15 en 75 km cirkels
rond de gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN-1
bestand zijn weergeven in Figuur 3.

Datum
26 april 2018

Onze referentie
DHW-2018-O1 0314029

Blad
4/19

Coördinaten Antennehoogte Feitel jke
Rijksdriehoekstelsel toetsing sprofiel antennehoogte

t.o.v. NAP tav. NAP

Deze radars zijn niet opgenomen in de RARRO en hebben dus geen toetsingsproflel
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Datum
26 apni 2018

fln .frqj

110314029

Figuur 2. Locaties van de vijf MASS verkeersleidingsradarsystemen (groene ruit) met
daaromheen de 15 en 75km cirkels. De TAR West radar bij Schiphol en de extra
MASS radar bij De Kooy zijn aangegeven met een oranje ruit. De geplande radar
te Wemeldrnge is weergegeven met een paarse ruit. De donkergnjze vlakken zijn
dein de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden. De ligging van het te toetsen
bouwplan is aangegeven met een roze ster.
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Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Volkel.
Daarnaast zijn de tiphoogtes van alle te toetsen windturbines groter dan de in
Figuur 1 aangegeven hoogte. Het onderhavige bouwplan dient derhalve getoetst
te worden voor het verkeersleidingsradarnetwerk.

Datum
26 aprH 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010314029

Blad
6/19

Figuur 3. Locaties van de nieuwe SMART-L EWC GB gevechtsleidingsradars (rode ruit)
en de bestaande MPR (oranje ruit) met daaromheen de 15 en 75 km cirkels.
De donkergrjze vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden.
De ligging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster.
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met een groene markering de locaties aangeven van het primaire
verkeersleidingsradametwerk bestaande uit een vijftal bestaande MASS

radarsystemen en in oranje de TAR West radar te Schiphol en de extra MASS
radar bij De Kooy te Den Helder.

Datum
26 apiil 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010314029

Blad
7119

2 Rekenmethode primaire verkeersleidingsradarnetwerk
Het radarsimulatiemodel PERSEUS betekent voot elk radarsysteem de
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2, fluctuatiestatistiek
Swerling case 1, en loos alarmkans 1 xl 0. Afhankelijk van de locatie van het
bouwplan moet de detectiekans geëvalueerd worden op een normhoogte van 300,
500 of 1000 voet ten opzichte van het maaiveld. Indien op 1000 voet geëvalueerd
wordt, zal middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500
m toegepast worden. De 300 en 500 voet normhoogtes liggen over het algemeen
rond de verschillende militaire vliegvelden in Nederland. Op een hoogte van 1000
voet dient er, met enige uitzonderingen, landelijke dekking te zijn. In Figuur 4
worden de normhoogtegebieden getoond.

Figuur 4. De ligging van het te toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de ligging

van de thans gehanteerde 2078 normhoogtes op 300 voet (rood,) en 500 voet

(blauw). Op 7000 voet (paars) dient het verkeersleidingsradametwerk, op enkele
uitzonderingen na, een landelijke dekking te hebben. Tevens zijn op deze kaart
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Datum
26 april 2018

Onze referentie
Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet. DHW-201 8-01 0314029

Blad
De detectiekans van de zes MASS radarsystemen te Leeuwarden, Twenthe, 8/19

Soesterberg, Volkel, Woensdrecht en de extra MASS bij De Kooy, aangevuld met
de TAR West van Schiphol is conform de met Defensie overeengekomen
rekenmethode gesimuleerd in één radarnetwerk, waarbij de radars elkaar
eventueel ondersteuning kunnen bieden bij de detectie van radardoelen. Daarbij
wordt rekening gehouden met de upgrade van de MASS primaire radar en het
Wind Farm Filter (WFF) in de TAR West radar, zoals TNO die op dit moment in
PERSEUS gemodelleerd heeft.
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
het begin van januari 2018, door Windstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen
gegevens, zijnde: fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter. Het
bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties (baseline
en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen betekend. Door een
vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden vastgesteld in
de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties van het
bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de
schaduwwerking van het bouwplan.
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3 Gegevens windturbines
Voor de twee opstellingen zijn verschillende turbines toegepast. Voor opstelling A
is de Siemens SWT DD 142 op 129 m ashoogte gebruikt. Voor opstelling B is de
Enercon E138 EP3 op 131 m ashoogte gebruikt. In Tabel 4 is de maatvoering
weergeven van de te toetsen windturbines, noodzakelijk voor de juiste
modellering.
De lengte van de gondel is gedefinieerd als de afstand van de ‘hub’ tot aan de
achterzijde van de gondel in het verlengde van de as. De hoogte en breedte van
de gondel zijn gebaseerd op het effectieve oppervlak van de voor- en zijkant van
de gondel en kunnen dus iets afwijken van de feitelijke afmetingen. De lengte van
de wiek is gedefinieerd als de halve diameter van de rotor. De breedte van de
wiek wordt afgeleid van het frontaal oppervlak van de wiek.

Tabel 4 De afmetingen van de Siemens SViff DD 142 windturbine met een ashoogte van
129 m en een rotordiameter van 142 m. En de afmetingen van de Enercon E138
EP3 windturbine met een ashoogte van 131 m en een rotordiameter van 138 m.

Onderdeel

Ashoogte*

Tiphoogte*

Breedte gondel

Lengte gondel

Hoogte gondel

Diameter mast onder

Diameter mast boven

Lengte mast

Lengte wiek”

Breedte wiek

In onderstaande figuren zijn de voor- en zijaanzichten van de toegepaste turbines
weergegeven. Deze aanzichten zijn gemaakt vanuit van de 3D CAD tekeningen
van de turbines. De bovengenoemde parameters zijn afgeleid met deze 3D CAD
tekeningen.

Datum
26april2018

Onze referentie
DHW-201 8-010314029
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Afmetingen Afmeting
SWT DD 142 E138 EP3 [m]

* Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen opgegeven door de opdrachtgever.
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Onze teferentie
DHW-201 8-010314029
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Figuur 5 De voor- en zijaanzichten van de Siemens SL4DD 142 op 129 m ashoogte. De
bladen zitten vanwege vertrouweljkheid niet in de 3D CAD tekening en zijn
vervangen voor lijnen.

t 6 De voor- en zijaanzt -3 op 131 m ashoogte.
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Datum
26 april 2018

4 Berekeningen radardetectiekans diagrammen primaire Onze referentie
verkeersleidingsradarnetwerk voor opstelling A (met Siemens SWT OD 142) DHW-2018-010314029

Blad
Detectiekans in de directe nabiiheid van het bouwplan 11/19

In Figuur 7 wordt de detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk
van de baseline op 1000 voet getoond rond het nog te realiseren bouwplan.
Op deze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m.
Figuur 8 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van het
bouwplan. In Figuur 9 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt
In de groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte of in de
directe nabijheid van het park met opstelling A met de Siemens turbines is de
kleinst berekende detectiekans Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

t;’;;;;I;I;;,;)



TNO innovation
for life —

Datum
26 april 2018

Onze referentie
DHW-201 6-010314029
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Detec s van het primaire verk - radametwerk op 7 O voet boven
het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locatie van de nieuwe windturbines
is aangegeven met stippen.

Figuur 9 Het gebied rond het park uit Figuur 8 groter weergegeven.
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Detectiekans in de schaduw van het bouwplan
In Figuur 10 is de detectiekans op 1000 voet van het primaire verkeersleidings
radametwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten
gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippellijnen
afkomstig van de MASS positie van Volkal, lopend over het bouwplan, geven de
zones aan waartussen een verminderde detectiekans zou kunnen ontstaan als
gevolg van de schaduwwerking. In Figuur 11 is de detectiekans berekend voor
hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan. In de daaropvolgende figuur is
het schaduwgebied achter het bouwplan vergroot weergegeven. De figuur toont
aan dat er een verminderde dekking is. Door de grote hoogteverschillen in Zuid-
Limburg zijn er sterke verschillen in - - - - -

Datum
26 april2018

Onze referentie
DKW-2018-010314029

Blad
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1
gehanteerde 2018 norm.

et bouwplan voldoet daarmee aan de thans

Figuur 70 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradametwerk op 1 1 voet in het
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (base/me). Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan waarde
schaduw kan gaan ontstaan.
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Datum
26 april 2018

Onze referentie
DHW-201 801 0314029
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.an het 3ire vs, - radar,. werk berekend op 7

voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan waarde
schaduw kan ontstaan.

• •.
•..-•••‘....••,• ‘,.,•..,•. ‘..“ .‘,•-••• ,

weergegeven. De stippellijn geeft de gebieden aan waar de dekking zonder het
bouwplan onder d zit.
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Datum
26 april 2018

5 Berekeningen radardetectiekans diagrammen primaire Onze referentie

verkeersleidingsradarnetwerk voor opstelling B (met Enercon E138 EP3) DHW-2018-01 0314029

Blad
Detectiekans in de directe nabijheid van het bouwplan 15/19

In Figuur 7 wordt de detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk
van de baseline op 1000 voet getoond rond het nog te realiseren bouwplan.
Op deze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m.
Figuur 8 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van het
bouwplan. In Figuur 9 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt•.
In de groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte of in de
directe nabijheid van het park met opstelling B met de Enercon turbines is de
kleinst berekende detectiekan Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

.ur13
het bouwplan voordat dit is gerealiseerd (baseline).
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Datum
26april2018

Onze referentie
DHW-201 8-010314029
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Ovoet
het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locatie van de nieuwe windturbines
is aangegeven met gele stippen en van de te vetwijderen turbines met rode
kruizen.

ib Het gebied rond het park uit Figut., groter weergegeven.
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Detectiekans in de schaduw van het bouwplan
In Figuur 10 is de detectiekans op 1000 voet van het primaire verkeersleidings
radarnetwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten
gevolge van het nog te realiseren bouwplan Op deze resultaten is
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippellijnen
afkomstig van de MASS positie van Volkel, lopend over het bouwplan, geven de
zones aan waartussen een verminderde detectiekans zou kunnen ontstaan als
gevolg van de schaduwwerking. In Figuur 11 is de detectiekans berekend voor
hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan. In de daaropvolgende figuur is
het schaduwgebied achter het bouwplan vergroot weergegeven. De figuur toont
aan dat er een verminderde dekking is. Door de grote hoogteverschillen in Zuid-
Limburg zijn er sterke verschillen in dekking achter het park en het verlies is
daarom

Datum
26april2018

Onze referentie
DHW-201 8-010314029

Blad
17/19

Figuur 76 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk op 7000 voet in het
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (base/me), Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan waar de
schaduw kan gaan ontstaan.
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Datum
26april2018

Onze referentie
DHW-2018-01 0314029
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Figuur 77 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk berekend op 7000
voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd, Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan waarde
schaduw kan ontstaan.

Figuur 18 Het gebied rond de windturbines Vuursteentocht (Vi
Figuur 8 groter weergegeven.

en Rivierduintocht (
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Datum
26 april 2018

6 Afkortingen Onze referentie
DHW-2018-01 0314029

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland Blad
CTR Controlled Traffic Region 19/19

EWC GB Early Warning Capability Ground Based
LIB Luchtvaart Inpassingsbesluit
MASS Military Approach Surveillance System
MPR Medium Power Radar
NAP Normaal Amsterdams Peil
NASA National Aeronautics and Space Administration
PSR Primary Surveillance Radar
Rarro Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
RDS Rijksdriehoekstelsel
SMART-L Signaal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
TAR Terminal Approach Radar
WFF Wind Farm Filter
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BS/AL/DCO

Van: C-LSK/DQ/C4ISR
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 07:38
Aan:
Onderwerp: FW: vervanging MPR

Ter info

Van: PLV C-LSK/DMI
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 7:38
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PRQ)N/DMP PROJN
CC: C-LSK/D0/C4ISR; LCW/PM/SIE MOS BL
Onderwerp: Re: vervanging MPR

Dank voor de heldere update. Wil je mij informeren wanneer er een spaak in het wiel komt?

With kind regards / Met vriendelijke groet,

Air Corn modore

Sent from my iPad Pro

Op 26 apr. 2018 om 09:12 Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
rnindef.nI> het volgende geschreven:

Goedemorgen Commodore,

Ja, u bent bij mij aan het juiste adres.

De Initiële projectplanning ging uit van de plaatsing van de eerste SMART-L radar op Herwijnen waarbij
DM0 pen maart vorig jaar het terrein bouw gereed had moeten opleveren inclusief de benodigde
vergunningen. Deze eerste radarsite (Herwijnen) zou dan eind november dit jaar operationeel
opgeleverd worden, waarna de bouw van de toren in Wier zou starten. Wier zou volgens de oude
planning per mei 2020 operationeel opgeleverd worden.

Het terrein bij Herwijnen is in december 2015 van Luchtverkeersleiding Nederland gekocht. Voordat wij
echter belangstelling voor het terrein hadden getoond, had LVNL het bestemmingsplan van het terrein
gewijzigd om het beter verkoopbaar te maken. Dit bestemmingsplan moet dus weer omgezet worden
om er een radar op te kunnen zetten en voordat we de voor de bouw benodigde vergunningen kunnen
krijgen. Januari 2016 heeft het RVB de aanvraag voor het nieuwe bestemmingsplan bij de gemeente
Lingewaal ingediend.

Ondanks initieel enthousiasme bij de gemeente, bleek in de loop van 2016 dat er weinig schot in de
behandeling van de aanvraag zat. Diverse bezoekjes van het RVB en mij, hebben hierin weinig geholpen.
In eerste instantie was de reden van het teruggelopen enthousiasme onduidelijk, uiteindelijk bleek dat



dit lag in angst voor bezorgdheid van omwonenden. Begin 2017 is eindelijk het voornemen tot een
herbestemming van het terrein door de gemeente gepubliceerd. Hier zijn enkele zienswijzen (van drie
omliggende gemeenten en van twee omwonenden) op ingediend. Ook daar heeft de gemeente lang
mee gezeten. Uiteindelijk hebben wij (RVB en ik) deze zienswijzen opgepakt en zijn met de zienswijze
indieners gaan praten en hebben de vragen van de gemeenten kunnen beantwoorden.

Inmiddels heeft de gemeente Lingewaal begin dit jaar dan toch besloten dat ze er schot in willen
brengen. De gemeente fuseert met omliggende gemeenten per 1 januari 2019 en ze hebben
aangegeven het herbestemmingsplan voor die tijd te willen afronden.

In het voorjaar van 2017 heb ik de vertraging bij D-PROJ onder de aandacht gebracht en in de loop van
2017 hebben we drie keer een stuurgroep bij elkaar geroepen.

In die stuurgroep besprekingen is uiteindelijk besloten om de eerste radar niet op Herwijnen, maar op
Wier te plaatsen. Daarmee zouden we het snelste toch een eerste radar beschikbaar krijgen en zouden
we meer tijd krijgen om de vergunningen voor Herwijnen rond te krijgen.

Na overleg met Thales hierover is besloten dat we per 1 oktober met de bouw van de toren op Wier
gaan starten. Voorwaarde hiervoor is nog wel dat wij voor 1 oktober de vergunningen hiervoor rond
hebben (dat lijkt te lukken) en het terrein bouw gereed hebben (hier lopen we nog een risico).
Voorwaarde voor de planning van de tweede radar (op Herwijnen) is dat we op 1 augustus 2019 het
terrein bij Herwijnen bouw gereed hebben (is inmiddels al gereed) en dat we de vergunningen hebben.
Bij dit laatste ga ik er van uit dat de gemeente nog dit jaar akkoord gaat met het herbestemmingsplan
en dat de omgevingsvergunningen f die lopen al in aanvraag maar wachten nog op het
herbestemmingsplan) dan ook goedgekeurd zijn.

Thales is de gehele tijd over bovenstaande geïnformeerd, maat heeft natuurlijk haat originele planning
voor de productie van de radar aangehouden. Dat betekent dat deze eerste radar rond deze tijd
opgeleverd zou worden voor plaatsing op Herwijnen. Aangezien we nu nog geen toren voor deze radar
beschikbaar hebben, zal Thales deze radar op ons verzoek in opslag nemen.

Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

f.let vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 l 3584 AB l Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB l Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mif. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project i.lanagement Assistente: + 31

LV C-LSK/DMI
Verzonden: woensdag 25 april 2018 9:09

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
1 C-LSK/DO/C4TR

BL
£W/PM/SIE MOS

Aan:I
CC: —

Onderwerp: Fwd: vervanging MPR
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Beste
Ben ik bij jou aan het juiste adres? Graag een update.

With kind regards / Met vriendelijke groet,

Air Corn modore

Sent from rny iPad Pro

Begïn doorgestuurd bericht:

Van: 1 C-LSK/DO/C4ISR” mindef.nl>
Datum: 23 april 2018 om 13:2 1:10 CEST
Aan:’ PLV C-LSK/DMI” mindef.nl>
Kopie:’ LCW/PM/SIE MOS BL” mindef.nI>
Onderwerp: Antw:[FsI] vervanging MPR[Poij

Duidelijk.
Projectleider is
Het vervangingstraject is best complex te noemen en is er dan ook op CUre niveau veel
overleg over gevoerd. Aspecten zoals vergunningsaanvraag/verlening maat ook
gewenste radardekking alsmede opbouw nieuwe radar en afbouw oude radar op
dezelfde locatie laten weinig ruimte meer over om alternatieve manieren in te passen.

Groet

van: PLVC-LSK/DMI
Verzonden: maandag 23 april 2018 13:14
Aan: C-LSK/DO/C4ISR
CC: LCW/PM/SIE MOS EL
Onderwerp: RE: vervanging MPR

Begrijp ik. Reden dat ik het vraag is dat kennelijk de eerste radar dit jaar al beschikbaar
is, en dan in opslag gaat totdat wij hem kunnen ontvangen. Met de huidige toestand
van onze MPR’s zou een eerdere vervanging natuurlijk een grote uitkomst zijn, al is het
maat vast een van de twee. Ook financieel zou een betaling is 2018 mooi uitkomen. Wie
is de projectleider?

Met vriendelijke groet! With kind regards,

3



Director Sustainment and Loaistics

Royal Netheriands Air Farce Command
Ministery of Defenee
Luchtmechttoren 1 Luchtmaçhtpleinl 1 4822 ZB BREDA Office 2A04
P0 Box 8762 1 4820 BB 1 BREDA t MPC 29A

mïndef.nI
www.defensie.nl

Commander

Logistic Centre Woensdrecht
Royal Netherlands Air Farce
Ministely of Defence
Woensdrecht Air Base t Building 29 Office 11
Kooiweg 40 1 4631 SZ 1 Hoogerheide

Appointments & Agenda:

1mindef.nl

Van: C-LSK/DO/C4ISR
Verzonden: maandag 23 april 2018 12:35
Aan: PLV C-LSK/DMI
Onderwerp: RE: vervanging MPR

Goedemiddag

Het vervangingstraject MPR betreft de plaatsing van 2 MPR radars van het type SMART
L MM/F.
De eerste radar zal worden geplaatst op locatie Wier en zou in juni 2020 operationeel
moeten zijn.
De tweede radar zal worden geplaatst op locatie Herwijnen en zou in feb 2021
operationeel moeten zijn.

Ik wil hierbij wel opmerken dat het een planning betreft en dat gelet op het ingrijpende
karakter van de operatie enige vertraging niet op voorhand uit te sluiten is.

Mocht er behoefte zijn aan meer detailniveau van de planning dan hoor ik dat graag. Ik
zal dan DM0 hiervoor moeten inschakelen.

Groet

—

Met vriendeHjke groet,

Hootd Atdeling C4ISR

Commando Luchtstrijdkrachten
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Ministerie van Defensie
Luchtmachttoren 1 Luchtmachtplein 1 1 4822ZB 1 Breda 1 9 etage, Kamer 9C03
Postbus 8762 14820881 Breda 1 I4PC 92A

T
M
e-mail: mindef.nl
www.detensie.nl

van: PLV C-LSK/DMI
Verzonden: maandag 23 april 2018 11:17
Aan: C-LSK/DO/C4ISR
Onderwerp: vervanging MPR

Beste
Vorige week sprak ik tijdens Frisian Flag met van Thales. Kun jij me vertellen
wat de planning nu is van het vervangingstraject?

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Director Sustainment and Lopistics

Royal Netherlands Air Force Command
Ministery of Defence
Luchtmachttoren 1 Luchtmachtplein 1 1 4822 ZB 1 BREDA T Office 2A04
P0 Box 8762 1 4820 B8 1 BREDA 1 MPC 29A

mindef.nI
www.defensie.nI

Commander

Logistic Centre Woensdrecht
Royal Netherlands Air Force
Ministery of Defence
Woensdrecht Air Base 1 Building 29 1 Office 11
Kooiweg 40 1 4631 SZ 1 Hoogerheide

Appointments & Agenda:

5
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Retouradres: Postbus 96864, 2509 JG Den Haag

Hoofdkwartier CLSK
MPC 90 A

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

www.tno.nl

Postbus 8762
4820 EB BREDA
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Onderwerp

Radarverstoringsonderzoek wind park Deil

Geachte heer

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek
voor het windpark bij Deil in de gemeente Geldermalsen, Gelderland.
Het radarverstoringsonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Yard Energy Group.

Het bouwplan
Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze
wijzigingen worden aangeduid als rhet bouwplan’. Voor de huidige aanvraag
betreft dit de plaatsing van elf nieuwe windturbines. De coördinaten van de te
plaatsen windturbines zijn verderop gegeven. Bij de berekening is uitgegaan van
een Vestas windturbine, type Vi 36, met een opgewekt vermogen van 4.2 MW,
een ashoogte van 140 men een rotordiameter van 136 m.

De uitgevoerde berekeningen
TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en
schaduweffect berekend met behulp van het radarhindersimulatiemodel
PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd.
Het bouwplan bevindt zich binnen de 75 km cirkels van één van de het Military
Approach Surveillance System (MASS) verkeersleidingsradars en binnen de 75
km cirkels rond de huidige Medium Power Radar (MPR) gevechtsleidingsradar te
Nieuw Milligen. Het bouwplan bevindt zich tevens binnen de 75 km cirkel rond de
nieuwe locatie van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen die op termijn de locatie
bij Nieuw Milligen gaat vervangen. De analyse is uitgevoerd voor de volgende
radarsystemen:

(1) Het primaire verkeersleidingsradarnetwerk, bestaande uit een vijftal MASS
verkeersleidingsradarsystemen verspreid over Nederland en met de nog
te plaatsen extra MASS radar bij De Kooy in Den Helder en aangevuld
met de Terminal Approach radar (TAR) West bij Schiphol.

(2) De MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen.

T ÷31888661000

Datum
23juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

E-mail
tno.nl

Doorkiesnummer

Projectnummer
060.31534/01.22.01

Kopie aan
Rijksvastgoedbedrijf, Directie
Vastgoedbeheer, Afdeling Klant
en Vastgoedmanagement, Sectie
Omgevingsmanagement, Cluster
Ruimte

Op opdrachten aan TNO zijn de Algemene
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bij de Griffie van de
Rechtbank Den Haag en de Kamer van
Koophandel Den Haag van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens
vinden op Www,tflo nI.
Op verzoek zenden wij u deze toe.

Handeinregisternummer 27376655
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Datum
23juli 2018

(3) De gevechtsleidingsradar op de nieuwe locatie te Herwijnen. Op deze Onze referentie
nieuwe locatie zal over enige tijd de SMART-L EWC GB worden geplaatst DHW-2018-0100315753-DV-

ter vervanging van de MPR te Nieuw Milligen. revised

Blad
Alleen de berekeningen voor de te plaatsen SMART-L gevechtsleidingsradar te 2/32

Herwijnen zijn herhaald met een variant op het bouwplan met een windturbine in
de 4 MW klasse met worst case afmetingen, een ashoogte van 140 m en een
rotordiameter van 131 m. Eerder, in 2015, is voor dit windpark ook een toetsing
verricht. Op dat moment maakte het toetsen van de verstoring op de te plaatsen
SMART-L gevechtsleidingsradar te Herwijnen nog geen onderdeel uit van de
regelgeving. Destijds is alleen getoetst voor de gevechtsleidingsradar te Nieuw
Milligen en het netwerk van MASS verkeersleidingsradarsystemen. Omdat dit
bouwplan voldeed aan de destijds geldende normen is door defensie destijds een
verklaring van geen bezwaar afgegeven. Om de effecten voor het huidige
bouwplan met de Vi 36 op de detectiekansen van de SMART-L
gevechtsleidingsradar te Herwijnen te kunnen vergelijken met de configuratie uit
2015 is ook een berekening met worst oase turbines in de 4 MW klasse
uitgevoerd. Ook is voor deze berekeningen gebruik gemaakt van de oude
turbinelocaties.

Resultaten primaire verkeersleidingsradarnetwerk
Op de locatie van de windturbines eist het Ministerie van Defensie voor het
verkeersleidingsradarnetwerk een minimale detectiekans van 90% voor een doel
met een radardoorsnede van 2 m2. Twee mogelijk optredende effecten zijn
onderzocht:
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:

Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een
vermindering van de detectiekans tot 99% geconstateerd ter hoogte of in de
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
De MASS radars te Soestetberg, Woensdrecht en Volkel ondersteunen elkaar
volledig in de schaduwgebieden achter het bouwplan. Na realisatie van het
bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet dan ook geen afname
van het maximum bereik waarneembaar. Het bouwplan blijft daarmee binnen
de thans gehanteerde 2018 norm.

Resultaten MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen
Het Ministerie van Defensie hanteert op de locatie van het windturbinepark ook
voor de oevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen een detectiekans van minstens
90% Twee mogelijke optredende
effecten zijn onderzocht:
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:

Na realisatie van het bouwplan is op de toetsingshoogte van 1000 voet de
kleinst berekende detectiekans Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
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Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een Onze referentie
maximaal verlies aan bereik van circa m. Het bouwplan voldoet nog wel DHW-2018-0100315753-DV-

aan de thans gehanteerde 2018 norm. revised

Blad
Resultaten gevechtsleidingsradar op de nieuwe locatie te Herwijnen 3/32

De berekeningen worden per 1januari 2018 uitgevoerd met het nieuwe
radarmodel van de SMART-L EWC GB zoals deze op dit moment bij TNO gebruikt
wordt. Het Ministerie van Defensie hanteert op de locatie van het windturbinepark
ook voor de gevechtsleidingsradar te Herwijnen een detectiekans van minstens
90% 2 Twee mogelijke optredende
effecten zijn onderzocht:
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:

Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een
vermindering van de detectiekans tot• geconstateerd ter hoogte of in de
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus niet aan de
thans gehanteerde 2018 norm.
Een berekening met turbine uit de 4 MW klasse met worst case afmetingen
resulteert in een vermindering van detectiekans tot er hoogte of in
directe nabijheid van het bouwplan. Het gebied dat niet aan de norm voldoet is
tevens met ca. vergroot vergeleken met het geval wanneer een V136
turbine zou worden geplaatst. De opstelling met 4 MW worst case turbines
resulteert dus in een grotere verstoring boven het windpark dan de opstelling
met V136 turbines.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is op de toetsingshoogte van 1000 voet het
verlies aan bereil in de sector waarin schaduwwerking optreedt
achter het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus niet aan de thans
gehanteerde 2018 norm.
Een berekening met een turbine uit de 4 MW klasse met worst case
afmetingen resulteert in een verlies aan bereik vat m in de sector
waarin schaduwwerking optreedt.
De opstelling met 4 MW worst case turbines resulteert dus in een groter
verlies aan bereik dan de opstelling met Vi 36 turbines.

Hoewel de nieuwe configuratie met V136 turbines niet voldoet aan de 2018 norm
voor de SMART-L te Herwijnen, is de verstoring op de radar in deze nieuwe
opstelling kleiner dan in het geval van de oude configuratie met 4 MW worst case
turbines.

Details vindt u in bijgaande documentatie. Een vergelijkbare rapportage, echter
zonder de resultaten van de gevechtsleidingsradars te Nieuw Milligen en
Herwijnen, is eveneens verstuurd aan de opdrachtgever van deze
radarhindertoetsing, YARD ENERGY GROUP BV., Maanlander 47, 3842 MN
Amersfoort,
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Voor de achtergronden van de toegepaste rekenmethode wordt kortheidshalve
verwezen naar de toelichting die is te downloaden van de TNO website:
httpjlwww.tno. nl!perseus.

Hoogachtend,
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Senior Research Medewerker
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De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort worden vervangen, waarbij de
radarlocatie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen. Deze nieuwe locatie
is per 1juli 2016 in de Rarro opgenomen en is dan ook meegenomen in deze
toetsing. Begin 2017 is de nieuwe Terminal Approach Radar, TAR West bij
Schiphol operationeel geworden en is deze radar opgenomen in het MASS
verkeersleidingsradarnetwerk. Omdat het geen militaire radar is, geldt er rond
deze radar geen toetsingsprofiel zoals weergegeven in Figuur 1.
De toetsingsplicht voor windturbines rond deze radar zijn vastgelegd in het
Luchtvaart Inpassingsbesluit (LIB) van Schiphol. Binnenkort zal het
verkeersleidingsradar-netwerk verder uitgebreid worden met een extra MASS

Datum
23juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
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Locatie- en radargegevens
De locaties van de te toetsen windturbines van het bouwplan zijn weergegeven in
Tabel 1. De weergegeven Rijksdriehoekscoördinaten en fundatiehoogtes zijn
afkomstig van de opdrachtgever. De WGS 84 coördinaten voor de locaties zijn
hiervan afgeleid.

Tabel 1 Locatiegegevens van het bouwplan zoals opgegeven door de opdrachtgever.

Nr ID Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten Fundatiehoogte
X [m] Y Cm] Latitude [0] Longitude [O] t.o.v. NAP [m]

1 Wtl 142092 428888 51.84842 5.19987 11

2 WT2 142495 429001 51.84944 5.20572 1.4

3 WT3 142884 429117 51.85049 5.21136 1.4

4 WT4 143250 429294 51.85209 5.21666 1.4

5 WT5 143602 429487 51.85383 5.22177 1.4

6 WT6 144007 429492 51.85389 5.22764 1.3

7 WT7 144402 429606 51.85492 5.23337 1.4

8 WT8 144802 429609 51.85495 5.23918 1.6

9 WT9 145202 429612 51 .85499 5.24499 1.4

10 WT1O 145602 429614 51.85501 5.25079 1.9
WT11 146002 429604 51.85493 5.25660 1.9

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsvolume dat reikt tot
aan 75 km rondom de verkeersleidingsradars en de gevechtsleidingsradars.
Het profiel van het toetsingsvolume is weergegeven in Figuur 1. Er dient getoetst
te worden indien de tip van de wiek hoger is dan de rode lijn. Bouwplannen die
verder verwijderd zijn dan 75 km kunnen zondermeer geplaatst worden.

75km

Maaiveld

NAP

Figuur 1. Het toetsingsprofiel (niet op schaal) zoals gehanteerd door het Ministerie van
Defensie rondom elk van de militaire radarsystemen.
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radar op het Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder. Deze militaire radar zal in Onze referentie
de loop van 2018 opgenomen worden in de Rarro, maar zal nu al worden DHW-2018-0100315753-DV-

meegenomen in de berekeningen. De locatiegegevens van de revised

verkeersleidingsradarsystemen en de gevechtsleidingsradars worden Blad
weergegeven in Tabel 2. In deze tabel zijn zowel de antennehoogtes aangegeven 6/32

die aangehouden worden voor de bepaling van het toetsingsprofiel als ook de
feitelijke antennehoogtes van de primaire radarantenne, toegepast in de
detectiekansberekeningen.

Tabel 2 Locatiegegevens van de zes MASS radars, de TAR West en de gevechtsleidings
radars te Nieuw Milligen en Wier; de aangehouden antennehoogte voor het
toetsingsprofiel en de toepaste feitelijke hoogte van de primaire radarantenne.
De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort worden vervangen, waarbij de
radarpositie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen.

Radar Coördinaten Antennehoogte Feitelijke
Rijksdriehoekstelsel toetsingsprofiel antennehoogte

to.v. NAP t.o.v. NAP
X[m] Y[mJ [m] [ml

Leeuwarden 179139 582794 30 27.3

Twenthe 258306 477021 71 68.8

Soesterberg 147393 460816 63 60.2

Volkel 176525 407965 49 46.9
Woensdrecht 083081 385868 48 45.2
De Kooy 113911 548781 n.v.t.* 25.0
TAR West Schiphol 109603 482283 n.v.t.* 34.0
Nieuw Milligen (MPR) 179258 471774 53 Gerubriceerd**

Wier (SMART) 170562 585710 24 Gerubriceerd**

Herwijnen (SMART) 137106 427741 25 Gerubriceerd””
* Deze radars zijn niet opgenomen in de Rarro en hebben dus geen toetsingspmfiel
** Deze gegevens zijn bekend bij defensie

Variaties in de hoogte van het terrein worden bepaald uit het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN-2) en AHN3 voor alleen Friesland, Zeeland en
delen van Zuid Holland. In dit bestand bevindt zich bebouwing zoals aanwezig
tijdens de opnames tussen 2007 en 2012 voor AHN2 en 2014 voor AHN3.
Naast dit hoogtebestand met bebouwing hanteert TNO eveneens een bestand
voor het maaiveld bepaald met alleen het AHN2 bestand. Beide bestanden
bezitten een ruimtelijke resolutie van 10 m. Buiten Nederland gebruikt TNO
terreinhoogtegegevens afkomstig van de NASA Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM1) met een resolutie van 1 boogseconde (ongeveer 30 m langs
een meridiaan). Het kan voorkomen dat een deel van het bouwplan wordt
afgeschermd door het tussenliggende terrein of door bebouwing en dus niet wordt
belicht door de radar. In dat geval wordt dit deel van het bouwplan niet
meegenomen in de berekening.

De 15 en 75 km cirkels rond de MASS radarsystemen en de stedelijke gebieden
volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 2. De 15 en 75 km cirkels
rond de gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN-1
bestand zijn weergeven in Figuur 3.
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Figuur 2. Locaties van de vijf MASS verkeersleidingsradarsystemen (groene ruit) met
daaromheen de 15 en 75 km cirkels. De TAR West radar bij Schiphol en de extra
MA$S radar bij De Kooy zijn aangegeven met een oranje ruit. De donkergrjze
vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden. De ligging van
het te toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster.
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Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Soesterberg,
Woensdrecht en Volkel en binnen de 15 km cirkel rond de gevechtsleidingsradar
van Herwijnen de 75 km cirkel rond de gevechtsleidingsradar van Nieuw Milligen.
Daarnaast zijn de tiphoogtes van alle te toetsen windturbines groter dan de in
Figuur 1 aangegeven hoogte. Het onderhavige bouwplan dient derhalve getoetst
te worden voor zowel het primaire verkeersleidingsradarnetwerk als de
gevechtsleidingsradars te Herwijnen en Nieuw Milligen.

Figuur 3. Locaties van de nieuwe SMART-L EWC GB gevechtsleidingsradars (rode ruit)
en de bestaande MPR (oranje ruit) met daaromheen de 15 en 75 km cirkels.
De donkergrjze vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden.
De ligging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster.
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2 Rekenmethode primaire verkeersleidingsradarnetwerk
Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2, fluctuatiestatistiek
Swerling case 1, en loos alarmkans 1x10-6. Afhankelijk van de locatie van het
bouwplan moet de detectiekans geëvalueerd worden op een normhoogte van 300,
500 of 1000 voet ten opzichte van het maaiveld. Indien op 1000 voet geëvalueerd
wordt, zal midde[ing van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500
m toegepast worden. De 300 en 500 voet normhoogtes liggen over het algemeen
rond de verschillende militaire vliegvelden in Nederland. Op een hoogte van 1000
voet dient er, met enige uitzonderingen, landelijke dekking te zijn. In Figuur 4
worden de normhoogtegebieden getoond.
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Figuur 4. De ligging van het te toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de ligging
van de thans gehanteerde 2018 normhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet
(blauw). Op 1000 voet (paars) dient het verkeersleidingsradarnetwerk, op enkele
uitzonderingen na, een landelijke dekking te hebben. Tevens zijn op deze kaart
met een groene markering de locaties aangeven van het primaire
verkeersleidingsradarnetwerk bestaande uit een vijftal bestaande MA SS
radarsystemen en in oranje de TAR West radar te Schiphol en de extra MASS
radar bij De Kooy te Den Helder.

Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet.
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De detectiekans van de zes MASS radarsystemen te Leeuwarden, Twenthe, Onze referentie
Soesterberg, Volkel, Woensdrecht en de extra MASS bij De Kooy, aangevuld met DHW-2018-0100315753-DV-

de TAR West van Schiphol is conform de met Defensie overeengekomen tevised

rekenmethode gesimuleerd in één radarnetwerk, waarbij de radars elkaar Blad
eventueel ondersteuning kunnen bieden bij de detectie van radardoelen. 10/32

Daarbij wordt rekening gehouden met de upgrade van de MASS primaire radar en
het Wind Farm Filter (WFF) in de TAR West radar, zoals TNO die op dit moment
in PERSEUS gemodelleerd heeft.
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle
bestaande windturbines en dus vr realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
het begin van januari 2018, door Windstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen
gegevens, zijnde: fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen betekend.
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de
schaduwwerking van het bouwplan.
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3 Gegevens windturbines Onze referentie
Voor de bepaling van de effecten op de radars is de windturbine van Vestas, type DHW-2018-0100315753-DV-

V136, met een opgewekt vermogen van 4.2 MW, een ashoogte van 140 m en een revised

rotordiameter van 136 m, als uitgangspunt genomen, zie Figuur 5. Blad
11/32

Figuur 5 De Vestas, type V736, met een opgewekt vermogen van 4.2 MW, een ashoogte
van 740 m en een rotordiameter van 735 m.

De lengte van de gondel is gedefinieerd als de afstand van de ‘hub’ tot aan de
achterzijde van de gondel in het verlengde van de as. De hoogte en breedte van
de gondel zijn gebaseerd op het effectieve oppervlak van de voor- en zijkant van
de gondel en kunnen dus iets afwijken van de feitelijke afmetingen. De lengte van
de wiek is gedefinieerd als de halve diameter van de rotor. De breedte van de
wiek wordt afgeleid van het frontaal oppervlak van de wiek.

In Tabel 3 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine,
noodzakelijk voor de juiste modellering.

Tabel 3 De afmetingen van de Vestas, type Vi 36, met een opgewekt vermogen van 4.2
MW een ashoogte van 140 m en een rotordiameter van 736 m.

Onderdeel Afmeting [mJ

Ashoogte* 140.0

Tiphoogte” 207.5

Breedte gondel 4.8

Lengte gondel 17.5

Hoogte gondel 4.9

Diameter mast onder 4.4

Diameter mast boven 3.3

Lengte mast 137.5

Lengte wiek* 67.5

Breedte wiek 3.1
* Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen opgegeven door de fabrikant.

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK



IINO innovation
for life

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Datum
23juli 2018

Voor de te plaatsen SMART-L te Herwijnen wordt ook een berekening uitgevoerd Onze referentie
met een met een worst-case windturbine uit de 4 MW klasse. Eerder, in 2015, is DHW-2018-0100315753-DV-

voor dit windpark ook een toetsing verricht, Op dat moment maakte het toetsen revised

van de verstoring op de te plaatsen SMART-L gevechtsleidingsradar te Herwijnen Blad
nog geen onderdeel uit van de regelgeving. Om de effecten voor het huidige 12/32

bouwplan met de V136 op de detectiekansen van de SMART-L
gevechtsleidingsradar te Herwijnen te kunnen vergelijken met de configuratie uit
2015 is ook een berekening met worst case turbines van de 4 MW klasse
uitgevoerd. Voor deze berekening zullen ook de oude turbine-posities worden
gebruikt deze worden gegeven in Tabel 4.

Tabel 4 Locatiegegevens van de turbines in het oude bouwplan zoals opgegeven door de
opdrachtgever.

Nr ID Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten Fundatiehoogte
X [mJ Y [mJ Latitude f] Longitude [9 t.o.v. NAP [m]

1 WT1 143767 429568 51.85458 5.22416 3.0

2 WT2 143469 429405 51.85309 5.21940 3.0

3 WT3 143111 429241 51.85161 5.21465 3.0

4 WT4 142784 429067 51.85012 5.29910 3.0

5 WT5 142431 428974 51 .84920 5.20479 3.0

6 WT6 142056 428863 51.84819 5.19935 3.0
7 WT7 146055 429604 51 .85493 5.25737 3.0

8 WT8 145656 429639 51.85524 5.25158 3.0
g VVT9 145258 429675 51 .85556 5.24580 3.0

10 WT1O 144860 429711 51.85587 5.24002 3.0

11 WT11 144461 429746 51.85618 5.23423 3.0

TNO heeft de windturbine met worst-case afmetingen gedefinieerd uit de reeks
turbines die TNO in 2015 in haar bestand had op basis van het opgewekt
vermogen tussen de 3.5 en 4.4 MW en de door de opdrachtgever opgegeven
ashoogte van 140 m en een rotordiameter van 131 m. Bij toepassing van een
specifieke windturbine met realistische afmetingen uit een zelfde of lagere
vermogensklasse en waarbij de maximaal getoetste ashoogte en rotordiameter
niet wordt overgeschreden, zullen de berekende effecten op de radars geringer
zijn.

In Tabel 3 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine,
noodzakelijk voor de juiste modellering.
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Tabel 5 De afmetingen van de 4 MW turbine met worst case afmetingen, met een Onze referentie
ashoogte van 140 m en een rotordiameter van 131 m. DHW-20180100315753DV

revised
Onderdeel Afmeting [m]

BladAshoogte* 140.0
13/32Tiphoogte* 205.5

Breedte gondel 5.9

Lengte gondel 18.5

Hoogte gondel 8.8

Diameter mast onder 13.6

Diameter mast boven 4.1

Lengte mast 135.6

Lengte wiek* 65.5

Breedte wiek 3.8
* Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen opgegeven door de opdrachtgever.
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4 Berekeningen radardetectiekans diagrammen primaire
verkeersleidingsradarnetwerk

Detectiekans in de directe nabijheid van het bouwplan met de V136 turbines
In Figuur 6 wordt de detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk
van de baseline op 1000 voet getoond rond het nog te realiseren bouwplan.
Op deze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m.
Figuur 7 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van het
bouwplan. In Figuur 8 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt 90%.
In groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte van de
locatie van het bouwplan en binnen het 1000 voet normgebied is de kleinst
berekende radardetectiekans ter hoogte of in de directe nabijheid van het
bouwplan 90%. Het bouwplan voldoet dus aan de thans gehanteerde 2018 norm.
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vetectiekans van het prin... .3 verkeersleiL..7gsradarnetwerk op ic
het bouwplan voordat dit is gerealiseerd (base/me). De locatie van de nieuwe
windturbines is aangegeven met gele stippen.
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TNO

100%

Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk op 7000 voet boven
het bouwplan nadat dit is gerealiseerd. De locatie van de nieuwe windturbines is
aangegeven met gele stippen.
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Detectiekans in de schaduw van het bouwplan met de Vi 36 turbines
In Figuur 9 is de detectiekans op 1000 voet van het primaire verkeersleidings
radarnetwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten
gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippellijnen
afkomstig van de MASS posities van Soesterberg en Woensdrecht en de TAR
West te Schiphol, lopend over het bouwplan, geven de zones aan waartussen een
verminderde detectiekans zou kunnen ontstaan als gevolg van de
schaduwwerking. In Figuur 10 is de detectiekans berekend voor hetzelfde gebied
na realisatie van het bouwplan. De figuur toont aan dat de drie aangegeven radars
elkaar volledig ondersteunen in de schaduwgebieden achter het bouwplan waar
een verlies aan radardekking kan optreden. Er is dan ook geen verlies aan
maximum bereik waarneembaar. Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

Datum
23 juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
16/32

Figuur 9 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnelwerk op 1000 voet in het
schaduwgebied van het bouwplan voordat dit is gerealiseerd (baseilne). Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan waarde
schaduw mogelijk kan ontstaan.
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Datum
23juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
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Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk berekend op 1000
voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan waarde
schaduw mogelijk kan ontstaan.
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Datum
23juli 2018

5 Rekenmethode gevechtsleidingsradars Herwijnen en Nieuw Milligen Onze referentie
Een vergelijkbare methodiek als bij de verkeersleidingsradars is toegepast bij de DHW-2018-0100315753-DV-

gevechtsleidingsradars. De bestaande MPR radars hebben hun maximale revised

levensduur bereikt en zullen worden vervangen door de nieuwe SMART-L EWC Blad

GB radar. Deze vervanging vindt plaatst voor de locatie Wier, maar niet voor de 18/32

locatie Nieuw Milligen. De tweede SMART-L zal worden geplaatst op de locatie
Herwijnen, waarna de radarlocatie Nieuw Milligen komt te vervallen. Per 1 januari
2018 past TNO voor de locatie Wier en Herwijnen het nieuwe rekenmodel toe voor
de SMART-L EWC GB, zoals deze tot nu toe bekend is bij TNO. Ook de
bestaande radarlocatie te Nieuw Milligen blijft tot nader order toetsingsplichtig.
Voor de drie militaire gevechtsleidingsradars Herwijnen, Nieuw Milligen en Wier
wordt één toetsingshoogte van 1000 voet aangehouden. Daarnaast wordt geen
rekening gehouden met een eventuele ondersteunende dekking van elkaar.
Iedere radar dient dus afzonderlijk een goede dekking te hebben.
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle
bestaande windturbines en dus vôôr realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
begin januari 2018 door Windstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen
gegevens, zijnde fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend.
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de
schaduwwerking van het bouwplan.

Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van

Voor het bouwplan moet de
detectiekans geëvalueerd worden op een normhoogte van 1000 voet ten opzichte
van het maaiveld. Bij deze hoogte, zal middeling van detectiekansen binnen een
cirkel met een straal van 500 m toegepast worden. In Figuur 11 worden de 2018
normhoogtegebieden voor alle drie radars getoond zoals die worden gehanteerd.
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Datum
23 juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
19/32

Figuur 11. De ligging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een ster en de
ligging van de thans gehanteerde 2078 normhoogtes op 1000 voet voor de
SMART-L EWC GB radars te Wier (Oranje) en de nieuwe locatie Hen.’vijnen
(blauw) en huidige MPR Nieuw Milligen (Bruin). Tevens zijn op deze kaart met
een rode markering de locaties aangeven van beide nieuwe SMART-L
gevechtsleidingsradars en met een oranje markering de bestaande MPR te
Nieuw Milligen
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Detectiekans van de gevechtsleidinqsradar te Nieuw Milligen in de directe
nabiiheid van het bouwrlan met de V136 turbines

In Figuur 16 wordt de detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen
met toepassing van de middeling getoond van de baseline (zonder voorgenomen
bouwplan) voor het gebied rond het nog te realiseren bouwplan. Zoals hierboven
gesteld bevindt dit gebied zich in een 1000 voet normhoogtevlak. Tevens is
middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500 m
toegepast. Figuur 19 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie
van het bouwplan. In Figuur 20 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt 90%.
In de groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Na realisatie van het
bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet vermindering van de
detectiekans tot geconstateerd. Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

Datum
23 juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
20/32

Figuur 12 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen op 1000 voet
boven het bouwplan voordat dit is gerealiseerd (baseilne). De locatie van het
bouwplan is ook weergegeven. De paarse stippen geven de locaties aan van de
huidige windturbines, Op dit figuur is detectiekansmiddeling toegepast.
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Figuur 13 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen op 1000 voet
boven het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locaties van de nieuwe
windturbines zijn aangegeven met gele stippen.

Datum
23juH 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
21/32
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F.,.ir 14 Het gebied rond het bouwplan uit Figuur 79 groter weergegeven.
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Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Nieuw MiIliçen in de schaduw van
het bouwplan met de Vi 36 turbines

In Figuur 23 is de detectiekans op 1000 voet van de gevechtsleidingsradar te
Nieuw Milligen uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten
gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. In Figuur 24 is de
detectiekans berekend voor hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan.
In Figuur 25 is het schaduwgebied na realisatie van het bouwplan vergroot
weergegeven. In deze en voorgaande figuren is met een bruin gekleurde lijn de
contour van de thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak getekend van de
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen. Uit de figuren blijkt dat het verlies aan
bereik van de radar circa is op deze hoogte in de sector waarin
schaduwwerking optreedt achter het bouwplan. Het bouwplan voldoet hiermee
aan de thans gehanteerde 2018 norm.

Datum
23 juli 2018

Onze referentie
DHW-2018-010031 5753-DV-
revised

Blad
22/32

Figuur 15 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te HenNijnen op 1000 voet in het
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (baseline). Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan
waartussen de schaduw kan gaan ontstaan. De bruine lijn geeft de contour weer
van de thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak van de
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen.

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK



i nnovatïon
for life —

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Datum
23juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
23/32

Figuur 16 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen berekend op 1000
voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. Op
deze figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan
waadussen de schaduw ontstaat. De bruine lijn geeft de contour weer van de
thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak van de gevechtsleidingsradar te
Nieuw Milligen.

Figuur 17 Het gebied waarde schaduw optreedt uit Figuur 24 groter weergegeven, dus
nadat het bouwplan is gerealiseerd. De wit gestipp&de lijn geeft het
oorspronkelijke bereik aan zonder het bouwplan. De dunne bruine lijn geeft de
contour weer van de thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak van de
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen.
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Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Herwiinen in de directe nabijheid
van het bouwplan met de V136 turbines

In Figuur 18 wordt de detectiekans van de gevechtsleidingsradarte Herwijnen met
toepassing van de middeling getoond van de baseline (zonder voorgenomen
bouwplan) voor het gebied rond het nog te realiseren bouwplan. Zoals hierboven
gesteld bevindt dit gebied zich in een 1000 voet normhoogtevlak. Tevens is
middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500 m
toegepast. Figuur 19 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie
van het bouwplan. In Figuur 20 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt 90%.
In de groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Na realisatie van het
bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet vermindering van de
detectiekans tot geconstateerd. Het bouwplan voldoet dus niet aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

Datum
23juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
24/32

Figuur 18 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te HenNijnen op 1000 voet boven het
bouwplan voordat dit is gerealiseerd (baseline). De locatie van het bouwplan is
ook weergegeven. De paarse stippen geven de locaties aan van de huidige
windturbines. Op dit figuur is detectiekansmiddeling toegepast.
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Figuur 19 Detectiekans van de gevechtsle,dingsradar te Henivijnen op 1000 voet boven het
bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locaties van de nieuwe windturbines
zijn aangegeven met gele stippen.

Figuur 20 Het gebied rond het bouwplan uit Figuur 19 groter weergegeven.

Datum
23 juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
25/32
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Detectiekans van de qevechtsleidincisradar te Herwiinen in de directe nabijheid
van het oude bouwplan met de 4 MW worst case turbines

Figuur 21 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied als in Figuur 18, na
realisatie van het oude bouwplan met 4 MW worst case turbines. In Figuur 22 is
het gebied vergroot weergegeven. De minimale detectiekans die door het
Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt 90%. In de groen gekleurde
gebieden wordt aan deze eis voldaan. Na realisatie van het bouwplan is er op de
toetsingshoogte van 1000 voet vermindering van de detectiekans tot
geconstateerd. De detectiekans met een 4 MW worst case turbine is lager dan
nieuwe bouwplan met Vi 36 turbines. Ook is het gebied waarin niet aan de norm
wordt voldaan circa 0.7 km2 groter.

Datum
23juli 2016

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
26/32
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Figuur 21 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen op 7000 voet boven het
bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locaties van de nieuwe windturbines
zijn aangegeven met gele stippen.
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Datum
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Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
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Figuur 22 Het gebied rond het bouwplan uit Figuur 22 groter weergegeven.
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Detectiekans van de gevechtsleidincsradar te Herwijnen in de schaduw van het
bouwplan met de Vi 36 turbines

In Figuur 23 is de detectiekans op 1000 voet van de gevechtsleldingsradar te
Herwijnen uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten gevolge
van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is detectiekansmiddeling
toegepast met een straal van 500 m. In Figuur 24 is de detectiekans berekend
voor hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan. In Figuur 25 is het
schaduwgebied na realisatie van het bouwplan vergroot weergegeven.
In deze en voorgaande figuren is met een blauw gekleurde lijn de contour van de
thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak getekend van de
gevechtsleidingsradar te Herwijnen. Uit de figuren blijkt dat het verlies aan bereik
van de radar circa m is op deze hoogte in de sector waarin schaduwwerking
optreedt achter het bouwplan. Het bouwplan voldoet hiermee niet aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

Figuur 23 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Hen4’ijnen op 1000 voet in het
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (baseline). Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan
waartussen de schaduw kan gaan ontstaan. De blauwe lijn geeft de contour
weet van de thans gehanteetde 2018 1000 voet normvlak van de
gevechtsleidingsradar te Henivijnen.

Datum
23juH 2018

Onze referentie
DHW-201 6-010031 5753-DV-
revised

Blad
28/32
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Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
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Figuur 24 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Heîwijnen berekend op 7000 voet
in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. Op deze
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan
waartussen de schaduw ontstaat. De blauwe lijn geeft de contour weer van de
thans gehanteerde 2018 7000 voet norm vlak van de gevechtsleidingsradar te
HenNijnen.

Figuur 25 Het gebied waarde schaduw optreedt uit Figuur 24 groter weergegeven, dus
nadat het bouwplan is gerealiseerd. De zwart gestippelde lijn geeft het
oorspronkelijke bereik aan zonder het bouwplan. De dunne blauwe lijn geeft de
contour weer van de thans gehanteerde 2078 1000 voet normvlak van de
gevechtsleidingsradar te HenNijnen.
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Detectiekans van de qevechtsleidingsradar te Herwiinen in de schaduw van het
oude bouwplan met de 4 MW worst oase turbines

In Figuur 27 is de detectiekans berekend voor hetzelfde gebied als in Figuur 24 na
realisatie van het oude bouwplan met 4 MW worst oase turbines. In Figuur 28 is
het schaduwgebied na realisatie van het bouwplan vergroot weergegeven.
In deze en voorgaande figuren is met een blauw gekleurde lijn de contour van de
thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak getekend van de
gevechtsleidingsradar te Herwijnen. Uit de figuren blijkt dat het verlies aan bereik
van de radar circa is op deze hoogte in de sector waarin
schaduwwerking optreedt achter het bouwplan. Het verlies aan bereik voor het
oude bouwplan met 4 MW worst oase turbines is hiermee groter dan voor het
nieuwe bouwplan met V136 turbines.

Datum
23juli 2018

Onze referentie
DHW-201 8-010031 5753-DV-
revised

Blad
30/32

Figuur 26 Detectiekans van de gevechtsieldingsradar te Henwijnen betekend op 1000 voet
in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. Op deze
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan
waartussen de schaduw ontstaat De blauwe lijn geeft de contour weet van de
thans gehanteerde 2018 1000 voet norm vlak van de gevechtsleidingstadar te
Herwijnen.
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Figuur 27 Het gebied waarde schaduw optreedt uit Figuur 26 groter weergegeven, dus
nadat het bouwplan is gerealiseerd. De zwart gestippelde lijn geeft het
oorspronkelijke bereik aan zonder het bouwplan. De dunne blauwe lijn geeft de
contour weer van de thans gehanteerde 2018 7000 voet normvlak van de
gevechtsleidingsradar te HerwÛen.

Datum
23juli 2018

Onze referentie
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Datum
23juli 2018

6 Afkortingen Onze referentie
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland DHW-2018-0100315753-DV-

CTR Controlled Traffic Region revised

EWC GB Early Warning Capability Ground Based Blad
LIB Luchtvaart Inpassingsbesluit 32/32

MASS Military Approach Surveillance System
MPR Medium Power Radar
NAP Normaal Amsterdams Peil
NASA National Aeronautics and Space Administration
PSR Primary Surveillance Radar
Rarro Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
RDS Rijksdriehoekstelsel
SMART-L Signaal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
TAR Terminal Approach Radar
WFF Wind Farm Filter
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MEMO

*7AR971 (9*

Onderwerp conceptagenda informatiebijeenkomst militaire radartoren, Broekgraaf 1,
Herwilnen.

Reg.nr. Z-17-15619/INT-18-12831

Datum informatiebijeenkomst:
Tijd
Plaats

dinsdag 21 augustus 2018
tussen 19.30 uur en 21.00 uur
raadzaal, gemeentehuis Asperen, Raadhuisplein 3

Conceptapenda:

1. Opening (door wethouder E. van Sambeek);

2. Introductie (externe) dagvoorzitter
(Hij coördineert de bijeenkomst, voert de regie).

Voorstellen aanwezige sprekers en deskundigen;
Vaststellen bespreekpunten:
a. Hoe hoog is de straling, veroorzaakt door de aangevraagde radartoren en

hoe verhoudt zich deze straling tot de vastgestelde stralingsnormen?
b. Kan er in begrijpelijke taal uitleg worden gegeven over de ter inzage liggende

stralingsrapporten van Thales?
c. Is er een verband tussen straling en ALS?
d. Welke afstandsnormen gelden er en op welke fysieke hoogte vanaf het

maaiveld is er invloed hiervan?
e. Zijn er gezondheidsrisico’s van straling door de radar voor mens en dier in

de directe omgeving van de radartoren?
t. Evt. andere vragen (aan te dragen door de aanwezigen)

3. Introductie van het Ministerie van Defensie);

4. Presentatie uitleg Stralingsrapport door TNO;

5. Reactie vertegenwoordiger van het RIVM;

6. Gelegenheid tot het stellen van vragen;

Van

Aan

Datum

B&W

7. Toelichting verdere procedure en afsluiting (door wethouder E. van Sambeek).
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 9 december 2020 08:7 8

FW: Visie LGL op onderstaande casus

Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 07:13
-

Aan: C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: Visie LGL op onderstaande casus

Zoals overlegd, graag nog een keer bij het windmolenproject polsen of ze willen praten over een alterantieve opstelling
die minder verstoring veroorzaakt. Tevens bij verklaring van geen bezwaar scherp wegzetten dat dit een uitzonderding
is verbonden aan een eerdere verleende toestemming.

Groet,

riui.i;

Sent: dinsdag 21 augustus 2018 10:00
C-LSK/DO/C4ISR/SAI R C2

Subject: RE: Visie LGL op onderstaande casus
mindef.nl>

Formeel heeft het CLSK al in 2016 toestemming gegeven voor dit windpark, er is indertijd niet gerekend met een Smart—
L op Herwijnen. De huidige berekening met de daadwerkelijke geplande windmolens, zijn minder ingrijpend op het
bereik dan hetgeen waarvoor ze feitelijk al toestemming hebben. Die voorgaande toestemming was afgegeven op een
worst cae scenario, dus een windmolen met een grotere radarverstoring. Ik stel voor dat het CLSK dit verlies moet
accepteren, en wij dus een hernieuwde verklaring van geen bezwaar op dit windpark moeten afgeven.

Verder is de dekking van de Smart L in Nederland met slechts 2 radars die elkaar niet ondersteunen nogal dun. Er zijn
meerdere projecten die bij de MASS met 6 sensoren geen probleem zijn maar waarbij de Smart —L de beperkende factor
is. Ik weet dat het de wens is om het aantal windmolens in de komende jaren aanzienlijk toe te laten nemen, met de
huidige toetsingsmethode zullen we als CLSK behoorlijk onder druk te komen staan. Mogelijk kunne we hier vooraf al op
anticiperen.

Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 08:35
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nl

C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nI>

1



CC: PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C
BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd IV&C41 mindef.nl>
Onderwerp: RE: Visie LGL op onderstaande casus

Hoi en

Ik denk dat het de moeite waard is om in overleg te gaan om te bezien wat e mogelijk is tav ander typen windmolens,
maar met name tav de opstelling, die nu in één lijn is tov de radar. Als we bij start overleg aangeven dat we niet
terugkomen op de eerder gegeven toestemming, maar graag willen bezien hoe we een goede oplossing voor beide
partijen kunnen krijgen, dan moet dat m.i. mogelijk zijn.

Groet,

From: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Sent: maandag 6 augustus 2018 16:27
10: mindef.nl>
Cc: PLV C-LSK/DO/C4ISRISAIR C2 mindef.nb;
C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C4l

mindef.nl>
Subject: RE: Visie LGL op onderstaande casus

Dan is dit het antwoord op jouw vraag.

Ik verwacht niet dat de beheerder van het windmolenpark bij Deil bezwaar gaat maken tegen de plaatsing van de
SMART-L op Herwijnen. Ze hebben immers al toestemming van ons om te mogen bouwen en er is voor hun dan ook
geen reden om bezwaar te maken.

Probleem voor defensie is nu echter wel dat we dus zullen moeten leven met een verstoring van dit windmolenpark op
onze SMART-L.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materïeel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AS 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W wwwdefensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: BS/AL/DS/Dir. PIa n./Afd IV&C41
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 16:16
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nl>
CC: mindef.nb;

PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAl R C2 m indef.nl>; C-LSK/DO/C4ISR/SAIR

2



C2 mindef.nI>
Onderwerp: RE: Visie LGL op onderstaande casus

Dag

Wist ik ook niet meer maar nog op kunnen zoeken.
De door CLSK verleende instemming met de realisatie van windpark Deil dateert van eind 2015. Op dat moment werd er
nog niet getoetst op verstoringen door de SMART-L op Herwijnen., enkel op de MPR radars. Zowel voor de MASS alsook
de MPR waren er geen ontoelaatbare verstoringen (zie bijlage).

Sluit me aan bij hetgeen je al schrijft, intrekken van de toestemming voor Windpark Deil verkregen voor de oude
configuratie van windturbines is niet meer mogelijk. Het niet instemmen met de wijziging in type is wel een optie. Het is
dan wel noodzakelijk om vast te stellen wat de ‘oude’ configuratie van windturbines voor verstoring op de Smart-L
Herwijnen zodat je goed kan vergelijken. Het geen zin om niet in te stemmen als de verstoring tussen de oude en
de nieuwe configuratie identiek is of wellicht zelfs de kant van meer verstoring op gaat.

Groet,

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 15:43
Aan: BS/AL/DS/Dit. Plan./Afd lV&C4l mindef.nl>
CC: mindef.nl>;

PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nI>
Onderwerp: RE: Visie LGL op onderstaande casus

Goedemiddag

Ik heb vanmiddag over onderstaande met CRVB) gebeld.

Volgens hem had defensie ongeveer drie jaar geleden al toestemming voor de bouw van het windmolenpark bij Deil
(gemeente Zaltbommel) gegeven, op basis van een radarverstoringsonderzoek door TNO. De energiemaatschappij heeft
nu aangegeven een ander type windmolen te willen plaatsen en vraagt defensie om toestemming hiervoor. Omdat we
blijkbaar eerder wel al toestemming voor het park hebben gegeven, is het volgens niet meer mogelijk om de bouw
van het park tegen te houden. Hooguit kunnen we niet akkoord gaan met het nieuwe type windmolen, waarbij de
energiemaatschappij bereid is om het oude type te plaatsen.

Ik vraag me dan ook af op basis waarvan we drie jaar geleden wel toestemming voor dit park hebben gegeven. Kun jij
nog achterhalen wat TNO indertijd in haar rapport heeft gezet over dit park? In een TNO rapport van vorig jaar
(bijgesloten) is dit park ook terug te vinden en wordt aangegeven dat het verlies van radardekking door dit park “sterk”
is.

Voor de volledigheid, de gemeente Zaltbommel heeft geen zienswijze ingediend tegen de plaatsing van de SMART-L bij
Herwijnen, maar goed dat is vanuit hun perspectief ook niet nodig omdat ze toch al toestemming hadden.

liet vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
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Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M ±31
mindefnl

W wwwdefensie.nI/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 10:00
Aan: mindef.nl>
CC: JW, MAJ, Ing., DMO/MATLOG/PROJN/PROJOST <JW mindef.nl>; PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef,nl>; C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

mindef.nl>
Onderwerp: Re: Visie LGL op onderstaande casus

Volgens mij niet omdat de eerste publicatie al is geweest en bij mijn weten door Deil geen zienswijze is ingediend. Voor
zover ik weet kunnen alleen indieners van een zienswijze bezwaar maken, dus zou de energiemaatschappij die dit park
wil plaatsen daarmee te laat zijn.

Maar ik zal de experts bij RVB even vragen en kom hier volgende week op terug.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 2 aug. 2018 om 09:53 heeft mindef.nl>
het volgende geschreven:

Hoi

Zie de case hieronder. Denk je dat een afwijzing van het verzoek gevolgen kan hebben voor de
vergunning en plaatsing van de SMART-L op Herwijnen?

Groet,

From: PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Sent: donderdag 26 juli 2018 11:03

mmd
Subject: FW: Visie LGL op onderstaande casus

Hi

Ik kan hier geen akkoord op geven, jij wel?

Het bezwaar van de gemeente mbt Herwijnen gaat dat over de consequenties voor de
windmolenparken?

Grtz,•

4



C-LSK/DO/C4ISR/SAI R C2
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 16:16
Aan: PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
Onderwerp: Visie LGL op onderstaande casus

Er is een radarverstoringsonderzoek gedaan naar een windmolenpark bij Deil. Voor de MASS radars
levert dit weinig problemen op, maar voor de nieuwe SMART L op Herwijnen zijn de gevolgen
aanzienlijk. We verliezen hier meter van het bereik op Normaliter zou dit direct een
afwijzing opleveren, echter ben ik bang dat zij dan bezwaar tegen Herwijnen gaan maken, deze is juist
weer randvoorwaardelijk voor vele parken in de flevopolder. We zullen deze dan ook zorgvuldig moeten
aanlopen.Kan LGL met dit verlies in radar dekking leven? Indien niet en het blijkt dat o
dekking wel de limiet haalt, hoe staan jullie er dan in?
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doc 86

BS/AL/DCO

Onderwerp: FW: Verklaring van geen bezwaar Windpian Blauw (d.d. 7 augustus 2018, nr.
DHW-201 8-01 003 16082-DV)

Van: njksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:36
Aan: therockgroup.biz>
CC: minez.nk; BV’

swifterwintbv.nl>; BV’
rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>;
njksoverheid.nl>

Onderwerp: Verklaring van geen bezwaar Windpian Blauw (d.d. 7 augustus 2018, nr. DHW
2018-010031 6082-DV)

Geachte mevrouw

Het 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 afgifte van een verklaring van geen bezwaar komt de naam Klokbekertocht
voor. In het radarverstoringsrapport wordt deze aangeduid als Vuursteentocht, maar zal hierbij
worden aangeduid als Klokbekertocht.

Voorts wordt deze VGB opgesplitst in drie delen:

Deel 1 de Buitendijkse windmolens
Deel 2 Klokbekertocht en Rivïerduintocht
Deel 3 Elandtocht en Rendïertocht

1 De buitendïjkse 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 Klokbekertocht en Rivierduintocht
Voor zowel de MASS als de MPR radars blijft de radardekldng boven de 90 %. Daartegen wordt
er een onacceptabel verlies van bereik van de MPR te Nieuw Millingen geleden. Het CLSK



maakt dan ook bezwaar tegen de realisatie van de windmolens Klokbekertocht en
Rivierduintocht van Windpark Blauw volgens dit getoetste plan. Echter het CLSK zal geen
bezwaar maken tegen de realisatie van dit plan na het in werking treden van de MPR op de
nieuwe locatie te Herwijnen.

3 Elandtocht en Rendiertocht:
Voor zowel de MASS als de MPR radars blijft de radardelddng boven de 90 %. Het verlies aan
bereik voldoet aan de in 2018 gestelde norm
Het CLSK dan ook geen bezwaar tegen de realisatie van de winmolens Elandtocht en
Rendiertocht van Windparkblauw volgens dit getoetste plan.

Het CLSK de wens een nieuwe IvWR te plaatsen nabij Herwijnen, deze zal de MPR te
Mihingen vervangen. Het Windpark Blauw komt dan buiten het toetsingsgebied voor de radar te
Herwijnen liggen. De realisatie van de MPR te Herwijnen is echter nog ongewis, en dus kan er
niet worden aangevangen met de bouw van het windpark Klokbekertocht en Rivierduin tocht.
Het verlies in bereik wordt veroorzaakt door het object en niet door de draaiende wieken. Na in
werking treden van de MPR te Herwijnen kan een aanvang gemaakt worden met de bouw van
Klokbekertocht en Rivierduintocht.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 16169 1 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St Jacobsstraat 200 - 4e verdieping 1 3511 BT Utrecht

M
T (secretariaat)
E riiksoverheid.nl
W http://www .riiksvastgoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkehingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed

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
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van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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doc 87

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Hol

De uitspraak / verwachting

Groet,

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

Heren,

Onderstaande ter info.

maandag 24september2018 1459

________________Ing.,

DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN

_________

BS/AUDS/Dir. PIan]Afd IV&C41;

________ ______

4ISR/SAIR C2;c!k1A1I•7 )SIDir.
Plan]AtdLuOptr

-,

_____

RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Heiwijnen

van baart mij grote zorgen!

—

M.i. moet dit sowieso een stapje hoger worden geëscaleerd.

From: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd lV&C41
Sent: maandag 24 september 2018 13:59
To: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; EMSD, CLSK/PLV C

C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Subject: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Ik ben net gebeld door van RVB over de verhuizing van de lange afstands radarpost van
Nieuw Milligen naar Herwijnen. Deze verhuizing is onder andere nodig om windparken Groen en Blauw in
Flevoland mogelijk te maken. Bij de bestaande radarpost in Nieuw Mililgen geven die nieuw geplande windparken
teveel verstoring van het radarbeeld.

Hij gaf aan dat ondanks de positief verlopen 3 voorlichtingsbijeenkomst eind augustus het college van B&W/ de
wethouder (vermoedelijk) niet een positief advies wil koppelen aan het raadsvoorstel dat morgen naar de
gemeenteraad van Lingewaal wordt gestuurd. Dit raadsvoorstel staat voor 11 oktober op de agenda van de
gemeenteraad, waarin CU, SGP en een belangrijk deel van CDA tegen de radarpost lijken te zijn. In november zijn
er gemeenteraadsverkiezingen ivm gemeentelijke herindeling.

van zal bellen met de wethouder.

Het loopt dus minder voorspoedig dan gehoopt. Nu zijn jullie op de hoogte van de stand van zaken zoals ik die nu

Het lijkt me gewenst als verdere acties afgestemd worden met Mail: zie CC.
Ik hoop dat hij ons ook verder op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en hulptroepen inschakelt als dat nodig

[PaginanummerJ

Beste

Op verzoek

ken.

is...

Met vriendelijke groeten,

Adviseur duurzame energie



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15 1 3521 Bi 1 Utrecht
Postbus 8242 1 3503 RE 1 Utrecht

T
M

rvo .n 1
http://www.rvo.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en
Internationaal ondernemen.

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 risicos verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

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

Dit benchr ken informatie bevallen die liet VOOt U IS bestemd indiei u niet de geadresseeide bent of dit beicht abusievelijt aal, u is toegezonden woidt u
vvizoht dal aan de afzende le ‘reide en het berichtte veiwijderen De Staal aanvaardt ee’ aansprakelirkheia voor ii•Jv an welke aard ook. die
verbarid houdt met risico’s verboir aan liet elektronisch vei :e’irai vân berichten
This massage ma: contarir niformatron ttiat is not inteinded tot you. tf you are not the adoressee 0 ii thIs me’:rg.n was senl to you try nisiake you are
reqested to UltotiTi the sender and deléte Iiie rTressaoe ‘ State accepts no !rabllity tot aamage al any k n resulting trom ie ks uheienl in the
eiecttonic transmrssror, of rnessaqes

[Paginanummer]



doc 88

BS/AUDCO

Van: C-LSK’DO/C4ISR
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 17:22
Aan:
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Hetwijnen

Dit is alleen “parallel” besproken maw tijdens de behandeling van Herwijnen kwam dit ter tafel en werd aangeven
dat een persoon (weet even niet meer wie maar had eerder een bestuurlijke functie in die regio dan wel de
provincie) de wethouder zou spreken.
Daarnaast zou er later op de dag (avond?) de gedeputeerde voor Gelderland met de Burgemeester dan wel de
wethouder spreken. Naast natuurlijk de onverklaarbare draai van B&W is ook het belang voor Gelderland en het Rijk
in het algemeen onderwerp van gesprek.
Ik heb nog geen terugkoppeling mogen ontvangen. Misschien dat dat inmiddels wel heeft ontvangen?

Groet

Van:
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 14:11
Aan: C-LSK/DO/C4ISR
Onderwerp: Ewd: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Hoi

Ref het risico op een “neen” van Lingewaal. Deze communicatie liep parallel met de stuurgroep gisteren.
Het idee is dus om toch wat strakker te sturen vanuit het Rijk op hoger ambtelijk niveau. Is dit gisteren nog
zo besproken?

Groet,

—

Van:’ Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN” m..
Datum: dinsdag 25 september 2018 om 08:27:06
Aan:’ mmdef.nl>
Onderwerp: RE: Tef info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Eindelijk.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne Herculeslaani 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

[Pag)nanummerJ



Verzonden: maandag 24 september 2018 15:32
Aan: BS/AL/DS/Dïr. PIan./Afd IV&C41 mindef.nI>; Ing.,
DMO/MATLOG/PROJN/DM P PROJ N mindef.nI>
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd LuOptr <HNM.d.Groot@mindef.nI>
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

©

From: BS/AL/D5/Dir. PIan./Afd IV&C41
Sent: maandag 24 september 2018 15:27
To: minaer.nI>;
Ing., DMO/MATLOG/PROJ N/DM P PRO]N mindef.nI>
Subject: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Van: rijksoverheid.nI>
Verzonden: maandag 24 september 2018 15:17
Aan: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C4I mindef.nI>
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Ik heb vanmorgen met en afgestemd wat er zou moeten gebeuren. Wat ons betreft

—
II_

_
—
—

art.11

Vandaag is ook het voortgangsoverleg over de radar Wier. en zullen de zaak daar ook bespreken.
Waarschijnlijk vindt daar dan ook afstemming plaats wie actie vanuit Defensie moet nemen en wat de strategie
(richting) moet worden wanneer de gemeente zich van dat alles niets aantrekt

art.11

[PagnanummerJ
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BS/AL/DCO

Van:

________

PLV C-LSK/DMI
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 18:01
Aan: C-LSK/DO/C4ISR
CC: Steur, A, CDRE, EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO; AOCS NM;

PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: Re: ADSS Smart-L Wier en Herwijnen

Eens. Ik ga dat binnenkort eens met de HDB bespreken als optie voor toekomstige projecten die het predikaat
nationaal belang verdienen.

With kind regards / Met vriendelijke groet,

Air Commodore

Sent from my iPad Pro

Op 25 sep. 2018 om 17:35 C-LSK/DO/C4ISR
mindef.nl> het volgende geschreven:

Commodore,

Om antwoord te geven op de vraag; ik denk niet dat er op dit moment iets vanuit CLSK een
bijdrage kan leveren om dit proces te versnellen.
fic deel volledig het inzicht dat tav de Defensieprojecten vastlopen in procedures vwb de
ruimtelijke omgeving. Derhalve heb ik tijdens de vergadering ook opgebracht of het niet
mogelijk was om te appelleren aan het (nationale) veiigheidsbelang om zo procedures te
versnellen. De mensen van het RVB gaven aan dat dit geen haalbare kaart lijkt. Wel zijn er
juridische procedures mogelijk bv een aanwijzing of het reeds door mij beschreven
Rijksinpassingsplan om eea af te dwingen. Aandachtspunt hierbij is de benodigde “harde” en
gedetailleerde argumentatie maar zeer zeker ook de benodigde tijd (schatting 2 tot 3 jaar)
waardoor voor dit project dit geen snelle oplossing is.
Persoonlijk denk ik dat het voor Defensie steeds belangrijker wordt om capaciteit in te richten
om aan de voorkant het RVB te ondersteunen bij dergelijke ruimtelijke inpasssingsprojecten.
Daarnaast kunnen we nadenken over het aan de voorkant oplopen van een argumentatie die het
nationaal (veiigheids) belang adresseert.

Groet

Van:________ PLV C-LSKIDMI
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 09:18
Aan: C-LSKJDO/C4ISR mindef.nl>
CC IPLV C-LSK/DO (mindef.n1>;



/AOCS NM

PLV C-LSKIDO/C4ISRISAR C2 mindef.nl>
Onderwerp: Re: ADSS Smart-L Wier en Herwijnen

Beste
Ik lees het niet in de mail, maar is er iets dat ik kan bijdragen?
Daarnaast is dit een volgend voorbeeld hoe we in de ruimtelijke omgeving in NLD vastlopen in
procedures. flc ga toch voorzichtig eens polsen in hoeverre we vinden dat er voor
defensieprojecten met het karakter van nationaal belang een andere aanpak kan worden
gevonden.

With kind regards / Met vriendelijke groet,

Air Commodore

Sent from my iPad Pro

Op 24 sep. 2018 om 21:12 C-LSKJDO/C4ISR
mindef.nl> het volgende geschreven:

Commodores,

Vandaag deelgenomen aan de Stuurgroep ADSS Smart-L voorgezeten door
)

Zoals verwacht werden de oorzaken belicht van de opgetreden vertraging in de
realisatie van de Smart-L op locatie Wier.
Belangrijkste oorzaken zijn een complex vergunningstraject
(omgevingsvergunning, bouw en milieudeel) en een tussentijdse wijziging van de
geluidsnorm door lEenT. Uiteindelijk heeft hierdoor de ter inzagelegging nog niet
plaatsgevonden en is besloten de geplande aanvangsdatum van de bouw
noodgedwongen op te schorten. Gevolgen hiervan zijn dat gereserveerde kritische
bouwmiddelen moesten worden geannuleerd, geplande resources op andere
projecten worden ingedeeld en er een nieuwe planning moet worden opgesteld.
Bovenal zorgt dit dat het project vertraging oploopt en er dus een langere
instandhouding van de MPR noodzakelijk is waarvan we allemaal weten dat dit
een uiterst onzeker verhaal is.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat nadat de zienswijzen zijn ingediend (en
afhankelijk van de ernst van deze zienswijzen) gestart kan worden met het
opstellen van de planning en het reserveren van de (bouw)middelen.
Op zijn vroegst kan dan rond 4 feb 2019 begonnen worden met de bouw,
minimaal dus 4 maanden vertraging, en een opleveringsdatum van 1-10-2020
voor locatie Wier en 1-6-2021 voor Herwijnen.
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Dit kan nog verder worden vertraagd als blijkt dat de zienswijzen dermate veel
aanpassingen vragen aan het ontwerp of andere mitigatieacties vragen.
Mogelijkheden om de (aanvang) van de bouw op alternatieve wijze te versnellen
blijken niet mogelijk. Al met al een uiterst zorgelijke ontwikkeling.

Of dat nog niet genoeg was werd verteld dat hedenochtend (!) het bericht was
ontvangen dat het college van B&W van gemeente Lingewaal zich niet meer
positief heeft uitgelaten over de noodzakelijke wijziging van het
bestemmingsplan benodigd voor de plaatsing van de radar in Herwijnen en dit
“neutraal” gaat voorleggen aan de gemeenteraad op 11 oktober a.s. Het “neutraal”
voorleggen is erg ongebruikelijk en kan worden uitgelegd als dat B&W geen
wijziging in het bestemmingsplan willen.
Omdat er voor de provincie Gelderland veel aan is gelegen om de radar op
Herwijnen te plaatsen (zij heeft een belang bij hogere windmolens in Flevoland
hetgeen nu niet mogelijk is vanwege de verstoring op de radar in Nieuw Milligen)
is contact gezocht met de gedeputeerde om B&W Lingewaal te overtuigen van
het belang van een te wijzigen bestemmingsplan. Onduidelijk is hoe eea gaat
verlopen op 11 oktober.

Er zijn een aantal opties in geval van een negatief besluit op 11 oktober te weten:
• in beroep gaan tegen het niet vaststellen bestemmingsplan
• Inpassingsplan (provinciaal- en rjksinpassingsplan), zorgt voor min 2 jaar

vertraging, zorgt voor meer zienswijzen en vormt een uiterst onzeker
traject

• Reactieve aanwijzing (kan dit wel?) wat in ieder geval voor 3 jaar
vertraging (onderbouwing) zorgt

• Uiteindelijk plaatsing 2 radar op Nieuw Milligen.

Besloten is om alles uit de kast te trekken om alsnog B&W en gemeenteraad
Lingewaal te overtuigen van noodzaak om akkoord te gaan met het te wijzigen
bestemmingsplan. Hiervoor zal men o.a. inspreken op de raadsvergadering.

Omdat toch rekening moet worden gehouden met plaatsing op Nieuw Milligen
worden de voorbereidingen getroffen om zo snel als mogelijk, maar na 11
oktober (vanwege het signaal), over te gaan tot indienen van de aanvraag van
vergunning (bouw- en omgevingsvergunning) op Nieuw Milligen. Het moge
duidelijk zijn dat een eventuele plaatsing van de radar op Nieuw Milligen vanuit
operationeel perspectief niet de voorkeur verdient (mindere dekking) maar dat dit
wel een reële opties is.

Al met al een verontrust bericht doordat er minimaal 4 maanden vertraging gaat
optreden voor locatie Wier en de haalbaarheid voor plaatsing op Herwijnen
uiterst onzeker is geworden.

Uiteraard heb ik in het gezelschap van DM0, RVB en DPlan het operationeel
belang van een snelle oplevering van de SMART-L radars uitgedragen en
aangegeven dat met de precaire staat van onderhoud het allerminst zeker is dat de
vertraging zonder gevolgen voor de taakstelling kan verlopen.

Groet

3



Met vriendelijke groet,

Hoofd Afdeling C4ISR

Commando Luchtstrijdkrachten
Ministerie van Defensie
Luchtmachttoren Luchtmachtplein 1 4822ZB Breda 9e etage, Kamer 9C03
Postbus 87621 4820BB 1 Breda MPC 92A

T
M
e-mail: mindef.nl
www.defensie.nl
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doc 90
BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

e.a.,

1 EMSD, RS/AUDSID1r. Plan./AfdLuoptr
t 2078 74:12

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN;
DMOIMATLOG/PROJN/STGP;

JSCO/ST DOSCO/DVM;
ksoverheid.nI”

Betere ideeën van harte welkom, maar ik denk dat de inspraak beperkt moet blijven tot het (nogmaals) benoemen
van de feiten: de locatie is vanuit dekkingsperspectief gunstig en er is een groot nationaal belang mee gemoeid.
Daarbij levert de radar geen gezondheidsrisico’s op en valt de installatie grotendeels weg.

• art.11

Groet,

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsadviseur Atdeling Luchtoptreden
RPAS, Space & Air Operations Control

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 DEN HAAG 1 Kamer C106
Postbus 20701 1 2500 ES 1 DEN HAAG 1 MPC 58B

1

mindef.nl
www.defensie.nl

DMO/MATLOG/PROJN/STGP;
DOSCO/ST DOSCO/DVM;

ijksoverheid.nl’; rijksoverheid.nl’;
MMOAS, BS/AL/D5/Dir. Plan./AfdLuoptr;

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

Dame, heren,

Het college heeft gisteren toch besloten om het raadsvoorstel met een positief advies in te brengen. Er wordt echter
wel een passage aan toegevoegd met het verzoek rekening te houden met de sentimenten van de omwonenden.

l C-LSKJDO/C4ISR;

sing college Ungewaal

Van: Ing., DM0/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Verzonden: woensdag 26 september 2018 09:23
Aan: MATLOG/PROJN;

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN

BSJAL/HDB/Belmdwrs;
C-LSK/D0/C4ISR

CC:%ADSS, DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN;
PLV CLSK/D0; PLV C-LSK/DMI

Onderwerp: Ter info: Vertraging ADS Herwijnen. Beslissing college Lingewaal

[Pagina nummer]



Het raadsvoorstel staat voor 11 oktober op de agenda van de gemeenteraad, waarin CU, SGP en een
belangrijk deel van CDA tegen de radarpost lijken te zijn.

arili

Inmiddels hebben wij een verzoek tot inspreken tijdens de raadsvergadering ingediend. Ik hoor graag of iemand ons
kan adviseren in het bepalen van de beste aanpak voor dit inspreekverzoek.

I.let vnendelijke groet,

Hootd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazer.ne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 EB t Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mndef. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31
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doc 91

BS/AUDCO

BS/ALJDS/Dir. Plan]Afd IV&C4l
donderdag 27september2018 11:23

LSKIDO/C4ISRISAIR C2; 1
PROJN
RE: Ter ïnfo:Verplaatsing radarpost naar Heiwijnen

Ik heb aan beide antwoorden niets toe te voegen anders dan dat ik deze onderstreep. In al onze vergaderingen en
communicatie over Windpark Blauw en Groen heeft Defensie steeds het voorbehoud van het verkrijgen van alle
benodigde vergunningen voor het plaatsen van de SMART-L op Herwijnen gemaakt. Dit is op deze wijze ook formeel
kenbaar gemaakt als uitkomst van gemaakte afspraken tussen EZK en Defensie over deze windparken. EZK verzoekt
hier dan ook om af te wijken van de eerder gemaakte afspraken en ‘schuift’ daarmee het risico van het verkrijgen
van de benodigde vergunningen nu bij Defensie naar binnen. Zoals eerder al met EZK besproken is dit niet enkel een
risico voor Defensie maar betreft het een gezamenlijk belang en daar hoort een andere handelswijze van EZK bij.

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 27 september 2018 07:25
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN;
BS/AL/DS/Dir. Pia n./Afd IV&C41
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr 1
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Heren,

OM 0/MATLOG/PROJ N/STGP

Een beetje omgekeerde wereld.
Ik zou de vraag terugleggen: De windmolenparken kunnen niet in Flevoland worden geplaatst als er geen

aanpassing (concreet: terugzetten naar wat het eerder al was!!) komt van het bestemmingsplan. Is EZK bereid een
harde toezegging te doen dat zij zorgen voor de aanpassing van het bestemmingsplan?

Groet,

From: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DM P PROJN
Sent: woensdag 26 september 2018 19:58
To: rijksoverheid.nl>;
IV&C41 mindef.nI>

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr
DM0/MATLOG/PROJN/STGP mindef.nl>
Subject: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

nee zoals de vraag gesteld is absoluut niet. Die zekerheid kan “ik” je in ieder geval niet geven, ook niet met het
door jou genoemde voorbehoud. Dat zou mijns inziens alleen maar tot verkeerde verwachtingen leiden en het zou
onze keuzemogelijkheden onnodig beperken.

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

Onderwerp:

El D,_BS/AUDS/Dir._fl• ‘ uOptr
_.3,CL

, DMO/MATLOG/PROJÎ1/DMP

BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd

mindef.nI>;
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Uiteraard gaan we (uit eigen belang) er echt van alles aan doen om Herwijnen als SMART-L locatie te gebruiken,
maar zoals in het stuurgroep overleg al genoemd, is het maat de vraag of we wel alle middelen “willen” gebruiken
om de plaatsing te forceren.

Ik heb wat mensen in cc gezet. Mochten die een andere mening hier over hebben hoor ik dat graag.

riet vriendelijke groet,

hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 j 3509 EB 1 Utrecht 1 1iPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: ÷31

Van: rijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 26 september 2018 15:25
Aan: Ing., DMOIMATLOG/PROJN/DMP PROJN min.
Onderwerp: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Zie hieronder het verzoek van EZ. Kun jij zo’n bevestiging geven? Onder voorbehoud van onbekende ontwikkelingen
die ervoor zouden kunnen zorgen dat de tweede SMART L toch op Milligen gaat komen?
Groet

—
Van: [mailto minez.nl]
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 16:21
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Beste

Bedankt voor jouw terugkoppeling. Zoals zojuist telefonisch door mij toegelicht gaat er volgende week een nota
naar de minister van EZK waarin verzocht wordt om het vaststellingsbesluit voor Windpian Blauw te ondertekenen.
Gezien de onzekerheid bij de gemeente om positief te besluiten over de verplaatsing en de afhankelijkheid van die
verplaatsing met een parkdeel van windpian Blauw, zouden wij vanuit EZK heel graag de bevestiging willen hebben
dat de verplaatsing voor Defensie een gegeven is. Mocht de gemeenteraad in oktober negatief besluiten, dat de
inzet van Defensie dan is om de ruimtelîjke ïnpassing op een andere manier te regelen (ofwel middels beroep op
besluit ofwel via RCR of een andere weg). Dat geeft onze minister de zekerheid dat de verplaatsing een kwestie van
tijd is en niet inhoudelijk ter discussie staat.

Zou jij zo’n bevestiging kunnen vragen aan Defensie? Gezien de korte termijn waarop wij met onze besluitvorming
richting minister gaan (begin/medio volgende week) zou het heel prettig zijn als wij dat deze week kunnen krijgen.

Alvast veel dank voor de moeite,

van:

___________________ ___________

riiksoverheid.nI>
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 15:50
Aan: mindefpij rvo.nl>;
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iinez.nl>; mindef.nl’ mindef.nl>
minez.nl>;

minez.nl>; Kwakkelstein, drs. M. (Monica)
infocgreenbridgesadvies.nl:

rijksoverheid.nl>; rvo.nl>;
liii, ICL. t iit’ rYl i nez.. IIr

Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Allen,
Zojuist bericht ontvangen dat het college het raadsvoorstel toch met een positief advies gaat inbrengen. Er wordt
wel een passage opgenomen waarin de raad wordt verzocht rekening te houden met de sentimenten die er spelen
onder de bevolking.
Ons verzoek tot inspreken tijdens de raadsvergadering is ook ingebracht.
Groet

nE; minez.nl;

e.a.

heeft uitgebreid gesproken met de wethouder. Die nuanceerde het eerste bericht iets door te zeggen
dat het nog niet zeker was dat het raadsvoorstel zonder advies gegeven gaat worden. ik spreek eind vd
middag nog met betrokken gedeputeerde die hopelijk ook nog even wil bellen en dan is het even afwachten
ben ik bang. Dit is de lijn zoals zojuist ook in de stuurgroep van dit project is besproken.

Groet

Verzonden via telefoon en daarom kort gehouden

Van: mindef.nl
Verzonden: 24 sep. 201$ 3:15 p.m.
Naar: rvo.nl; minez.nl;’

•rijksoverheid.nl>
Cc: minez.nl; minez.nl;
info(greenbridgesadvies.nl;’ minbzk.nl>;

njksoverheid.nl>; rvo.nI; minez.nl;
minez.nl

Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Monica,

Ontving zojuist de afwezigheidsmelding van
Uiteraard nog in afwachting van terugkoppeling maat is er nog een volgende ‘stap’ die genomen kan worden om in
voorkomend geval een negatief advies te voorkomen?

Groeten,

liet vriendelijke groet,

24 september 2018 15:59

Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen
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Defensiestaf/ Directie Plannen? Afdeling IV&C41
Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Geb C kmr 306
Postbus 20701 2500ES Den Haag 1 [4PC 585

M +31
mindef.nl

www.detensie.nl

Van: BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd IV&C41
Verzonden: maandag 24 september 2018 15:08
Aan:

JJjriinez.nl>; 1 •riÏksoverheid.nl
CC: minez.np;

1 minez.nl> ) rvo.nl>;
info@greenbr dgesadvies.nl: frank minbzk.nl; rijksoverheid.nl’

riiksoverheid.nI>; rvo.nl>;
minez.nl>; minez.nI>

Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Vindt er terugkoppeling plaats en is er nog een escalatie mogelijk indien het contact tussen en
de wethouder niet het gewenste resultaat heeft?

Groet,

Van:

______________

rvo.nI>
Verzonden: maandag 24 september 2018 13:35
Aan: minez.nl>
CC: minez.nl>; 1

minez.nl>; ) 1 rvo.nl>;
info@greenbridgesadvies.nl;

_______

riiksoverheïd.nl; fij minbzk.nl;
BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41 mindef.nl>; rijksoverheid.nl’

riiksoverheid.nl>; rvo.nl>;
minez.nl>; minez.nl>

Onderwerp: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Beste

Ik ben net gebeld door van RVB over de verhuizing van de lange afstands radarpost van
Nieuw Milligen naar Herwijnen. Deze verhuizing is onder andere nodig om windparken Groen en Blauw in
Flevoland mogelijk te maken. Bij de bestaande radarpost in Nieuw Milligen geven die nieuw geplande windparken
teveel verstoring van het radarbeeld.

Hij gaf aan dat ondanks de positief verlopen 3e voorlichtingsbijeenkomst eind augustus het college van B&W/ de
wethouder (vermoedelijk) niet een positief advies wil koppelen aan het raadsvoorstel dat morgen naar de
gemeenteraad van Lingewaal wordt gestuurd. Dit raadsvoorstel staat voor 11 oktober op de agenda van de
gemeenteraad, waarin CU, SGP en een belangrijk deel van CDA tegen de radarpost lijken te zijn. In november zijn
er gemeenteraadsverkiezingen ivm gemeentelijke herindeling.

Op verzoek van zal bellen met de wethouder.

Het loopt dus minder voorspoedig dan gehoopt. Nu zijn jullie op de hoogte van de stand van zaken zoals ik die nu
ken.
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Het lijkt me gewenst als verdere acties afgestemd worden met ‘laiT: zie CC.
Ik hoop dat hij ons ook verder op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en hulptroepen inschakelt als dat nodig
is...

Met vriendelijke groeten,

Adviseur duurzame energie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15 3521 BJ f Utrecht
Postbus 8242 3503 RE 1 Utrecht

T
M

rvo.n 1
httø://www.r’io.nI

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en
Internationaal ondernemen.

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ii niet de qeadreooeerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toeqezoriden wordt u
verzocht dat aan de atzenderte melden en het berichtte verwijderen De Staat aarwaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die
verband houdt met risicas verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not inlended for you. It you are not the addressee or t! this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sonder and delete the message. The State accepts no tiability for damage of any kind resulting from the iak inherent in the
electronic tranemtocron of messages.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no Jiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
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verzenden van berichten.

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

[PaginanummerJ
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BSJAUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

DMO/MATLOGJPROJN/STGP
donderdag 27 september 2018 0826

Ik sluit me aan bij het standpunt van Mocht de gemeenteraad in oktober negatief besluiten, dan
zal Defensie zich beraden. Herwijnen is absoluut onze prioritaire locatie, maar het afdwingen van ruimtelijke
inpassing is anno 2021 niet eenvoudig. Daarom blijft Nieuw-Milligen onze back-up.
Wij kunnen de minister van EZK helaas niet het gewenste comfort bieden.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

Verzonden: donderdag 27 september 2018 07:25
Aan: Ing., DM0!MATLOG/PROJN/DMP PROJN;
BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41
CC: EMSD, 85/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr 1
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Heren,

DMO/MATLOG/PROJN/STGP

Een beetje omgekeerde wereld.
Ik zou de vraag terugleggen: De windmolenparken kunnen niet in Flevoland worden geplaatst als er geen

aanpassing (concreet: terugzetten naar wat het eerder al was!!) komt van het bestemmingsplan. Is EZK bereid een
harde toezegging te doen dat zij zorgen voor de aanpassing van het bestemmingsplan?

Groet,

From: Ing., DM0!MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Sent: woensdag 26 september 2018 19:58
To: rijksoverheid.nl>;
IV&C41 iindfnb

EMSD, 85/AL/DS!Dir. Plan./AfdLuoptr
D MO/MATLOG/PROJ N/STG P mïndef. nI>
Subject: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd

mindef.nl>;

nee zoals de vraag gesteld is absoluut niet. Die zekerheid kan “ik” je in ieder geval niet geven, ook niet met het
door jou genoemde voorbehoud. Dat zou mijns inziens alleen maat tot verkeerde verwachtingen leiden en het zou
onze keuzemogelijkheden onnodig beperken.

1 LL.X_ ... .

BS/AJDS/Dir. PIanJAtd IV&C41
EMSD, BS/AUDS/Dir. Plan./AtdLu0ptr
radarpost naar Herwijnen
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BS/AL/DCO

Van: Ing., DMO/MATLOGIPROJN/DMP PROJN
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 14:46
Aan:

BS/AL/HDB/Belmdwrs; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
PIan./AfdLuOptr

CC: DMO/MATLOG/PROJ N/STGP; rjksoverheid.nI’
Onderwerp: RE: Ondersteuning inspraak raadsvergadering gemeente Lingewaal

Ter info. De gemeenteraadsvergadering is ingepland op 11 oktober a.s. om 20:00 in het gemeentehuis in Asperen.

liet vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Hetculeslaan 1 3584 AB Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB Utrecht 1 1’1PC 55A

M+31
mindef. ni

W www.defensîe.nI/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJ N/DMP PROJN
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 09:55
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs;

EMSD, B5/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
CC: DMO/MATLOG/PROJ N/STGP; rijksoverheid.nl
Onderwerp: Ondersteuning inspraak raadsvergadering gemeente Lïngewaal
Urgentie: Hoog

Goedemorgen Heren,

Zoals eerder gemeld, vindt op 11 oktober as. in de gemeente Lingewaal de raadsvergadering plaats waarin wordt
besloten of het herbestemmingsplan wel of niet wordt vastgesteld. We hebben voor deze vergadering een verzoek
tot inspraak ingediend en weten al dat ook één van de omwonenden een verzoek hiervoor heeft ingediend.

Uiteraard wil ik deze inspraak wel voor mijn rekening nemen, maar ik heb al eerder voor deze gemeenteraad een
hele uitleg gegeven (ondersteund door TNO) en heb ook al vaker met deze mensen gesproken. Ze kennen mij dus als
en weten hoe ik in deze casus sta.

Het lijkt mij dan ook dat we vanuit defensie een krachtiger signaal afgeven als iemand anders, bij voorkeur hoger uit
de Organisatie, de vijf minuten inspraak gebruikt om het belang van de radar in Herwijnen te benadrukken.
Uiteraard zal ik hierbij ondersteunen. Ik ben al met onze communicatie afdeling bezig met het opstellen van de
tekst, maar zoals gezegd lijkt mij het signaal krachtiger als iemand anders het belang voor defensie (en dus
Nederland) zou willen benadrukken.

Willen jullie intern jullie eigen Organisatie eens polsen of hier mogelijkheden voor zijn?

Ik weet nog niet hoe laat de vergadering plaats vindt, dat hoop ik vandaag nog te horen.

Met vriendelijke groet,



hootd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB Utrecht t MPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nI/dmo
Project t.lanagement Assistente: +31
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BS/AL/DCO

donderdag 4 oktober 2018 10:13

FW: MPR vervanging; vergunning Wier
FW: gespreksnotitie mindef met burgemeester gemeente Lingewaal (2) (002)

Van: C-LSK/D0/C4ISR
Verzonden: donderdag 4 oktober 2018 10:12
Aan: PLV C-LSK/DMI
CC: PLV C-LSK/D0;

CLSK/PLV C-LSK;
Onderwerp: RE: MPR vervanging; vergunning Wier

Dag

‘LV C-LSK/AFD INTEGR;

Mijn advies is om hier zeker gebruik van te maken.
Voor de goede orde is ook MinDef reeds ingeschakeld om CDA burgemeester van de gemeente Lingewaal van het
nationale belang te overtuigen. (Zie bijlage voor nadere duiding mcl fiche).

Groet

LV C-LSK/D0 mindef.nl>; PLV C-LSK/AFD
CLSK/PLV C-LSK

Zie onderstaand verzoek vanuit DM0 projecten aan mij om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid voor de raad
van Lingewaal inzake de plaatsing van een SMART-L radar. Graag jullie advies.

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Air Corn modore

Sent from my iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

Ter info

C-LSK/D0/C4ISR

LV C-LSK/DMI
Verzonden: donderdag 4 oktober 2018 09:59

C-LSK/D0/C4ISR mintløf .

Cc
lNTEGR mindef.

mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: MPR vervanging; vergunning Wier



Van:’ DMO/MATLOG/PROJN/STGP” mindef.nl>
Datum: 4 oktober 2018 om 08:27:37 CEST
Aan:’ PLV C-LSK/DMl” mindef.nl>
Kopie: r MATLOG/PROJN” mindef.nl>
Onderwerp: FW: MPR vervanging; vergunning Wier

Commodore, beste

Misschien mag ik een beroep doen op je hulpaanbod.

Op 11 oktober besluit de gemeenteraad van Lingewaal over de wijziging van het bestemmingsplan voor
het militaire terrein Herwijnen zodat daar een SMART-L radar kan worden geplaatst. Defensie heeft een
inspraakgelegenheid, dat wil zeggen een korte toespraak aan de gemeenteraad om het nationale belang
van de radar over het voetlicht te brengen. Zou jij deze toespraak kunnen en willen houden?

De gemeenteraadsvergadering vindt plaats op 11 oktober a.s. om 20:00 in het gemeentehuis in
Asperen. Het gaat om 5 minuten, de projectleider bereidt een tekst voor en is aanwezig voor
ondersteuning.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef. nI

Van: DM0!MATLOG/PROJN/STGP
Verzonden: woensdag 26 september 2018 07:20
Aan: PLV C-LSK/DMI mindef.nI>
CC: MATLOG/PROJN mindef.nl>
Onderwerp: RE: MPR vervanging; vergunning Wier

Commodore, beste

Dank voor je hulpaanbod, indien nodig maken we daar graag gebruik van.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

Van: PLVC-LSK/DMI
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 12:08
Aan: DMO/MATLOG/PROJN/STG P mindef.nl>
CC: MATL0G/PROJN mindef.nl>
Onderwerp: Re: MPR vervanging; vergunning Wier

2



Besten
Dank voor je terugkoppeling. In meet projecten lopen we vast in langdurige, ingewikkelde en
onvoorspelbare vergunnings- en andere infraprocedures. Ik ga binnen kort eens praten met de HDB
over dit onderwerp. Ik vrees dat het voor dit project geen korte termijn oplossing biedt. Zonder te
twijfelen aan jullie inzet, wil ik toch graag aangeven dat ik groot belang hecht aan de vervanging van de
MPR’s die echt oud en der dagen zat zijn: nauwelijks nog in de vaart te houden. Druk houden op het
proces is daarom belangrijk, en waar mogelijk wil ik graag helpen (just let me know!).

With kind regards / Met vriendelijke groet,

Air Commodore

Sent from my iPad Pro

Op 25 sep. 2018 om 17:58 DMO/MATLOG/PROJN/STGP
mindef.nl> het volgende geschreven:

Commodore, beste

Gisteren is in de stuurgroep de problematiek rond de vervanging van de MPR
besproken. Aanwezig waren

en vertegenwoordigers van DM0, DOSCO en het Rijksvastgoedbedrijf.
Alle aanwezigen onderstreepten het belang van een spoedige vervanging van de radars
(ikzelf ben vorige week op werkbezoek geweest in NïeuwMilligen), maar er rust geen
zegen op het proces.

Situatie Wier
Lange tijd leek de mijlpaal start bouw 1 oktober 2018 haalbaar, maar uiteindelijk is de
ontwerpvergunningen toch te laat ter inzage gelegd. De bouwer is afgebeld.
De stuurgroep heeft de situatie doorgesproken en scenario’s voor het vervolg.
Vergunningverlening is een taaie materie waarbij veel partijen een rol spelen en de
vergunningverlener een onafhankelijke positie heeft. Daarom is ervoor gekozen om
eerst de zienswijzen op de ontwerpvergunningen af te wachten en op basis daarvan de
bouw in te plannen. Start bouw zal op zijn vroegst begin februari zijn.
Zodra leverancier Thales/BAM heeft kunnen herplannen, zullen de financiële gevolgen
inzichtelijk worden gemaakt.

Situatie Herwijnen
Zeer recent is het signaal ontvangen dat de kans groot is dat gemeenteraad Lingewaal
op 11 oktober het bestemmingsplan voor het militaire terrein Herwijnen zal afwijzen.

De stuurgroep heeft de situatie doorgesproken en opties voor vervolg, o.a. vormen van
aanwijzing aan Lingewaal en start aanvraag omgevingsvergunning Nieuw-Milligen als
alternatieve locatie. De opties zullen juridisch en politiek worden uitgezocht.

De sheets en een uitgebreider verslag zullen morgen worden verspreid.

3



Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

Van: PLV C-LSK/DMI
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 18:23
Aan: DMO/MATLOG/PROJN/STGP mindef.nl>
CC: MATLOG/PROJN mindef.nl>
Onderwerp: Re: MPR vervanging; vergunning Wier

verneem graag.

With kind regards / Met vriendelijke groet,

Air Commodore

Sent from my iPad Pro

Op 17 sep. 2018 om 11:53 DMO/MATLOG/PROJN/STGP
mindef.nl> het volgende geschreven:

Commodore, beste

Op dit moment worden alle aspecten op een rij gezet zodat we daar as.
maandag goed met de stuurgroep over kunnen spreken.
Ik zal u separaat via de mail informeren.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef. ni

MATLOG/PROJ N
Verzonden: vrijdag 14 september 2018 15:26
Aan: DMO/MATLOG/PROJN/STGP

mindef.nI>
Onderwerp: FW: MPR vervanging; vergunning Wier

wil jij deze aan beantwoorden?

Groet,
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From: PLVC-LSK/DMI
Sent: donderdag 13 september 201$ 10:21
To: MATLOG/PROJN

mindef.nl>
Cc: PLV C-LSK/DO mindef.nb;

PLV C-LSK/AFD INTEGR
mindef.nl>

Subject: MPR vervanging; vergunning Wier

Beste
Onlangs vernam ik dat er problemen waren met de
vergunningverlening voor de nieuwbouw bij Radarpost Noord in Wier.
Ik heb daar ondertussen ook al over gesproken met (HDB).

Je hebt een uitnodiging verzonden voor een stuurgroep, maar helaas
krijg ik die niet in mijn agenda ingepast. Kun je mij aangeven wat er
inmiddels aan acties loopt om de schade te beperken en wat het
huidige beeld is?

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Director Sustainment and Loaistics

Royal Netherlands Air Force Command
Ministery of Defence
Luchtmachttoren 1 Luchtrnachtplein 1 1 4822 ZB 1 BREDA 1 Office 2A04
P0 Box 8762 1 4820 BB 1 BREDA 1 MPC 29A

mindef.nl
www.defensie,nl

Commander

Logistic Centre Woeiisdrecht
Royal Netherlands Air Force
Ministery of Defence
Woensdrecht Air Base 1 Building 29 1 Office 11
Kooiweg 40 1 4631 SZ 1 Hoogertieide

& Agenda:
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Van: DMO/MAILOG/PROJN/STGP
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 16:00
Aan: PLV C-LSK/DMI;

MATLOG/PROJ N; Ing., DMO/MATLOG/PROJ N/DM P
PROJN

CC: B&B/PL&DV/FM&VG; EMSD,
BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; ST DOSCO/DVM/BM;

AOCS NM; AOCS NM/7J1SQN;
LCW/PM/SIE MOS BL rijksoverheid.nl; %ADSS,

DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Onderwerp: RE: Negatief besluit gemeenteraad plaatsing radar Herwijnen

Collega’s,

Wat ontzettend jammer.
Dank voor alle inspanningen om het voor elkaar te krijgen.
Nu kijken wat onze opties zijn, en weer aan de slag.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nI

Van: PLVC-LSK/DMI
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 13:42
Aan: MATLOG/PROJN; Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP
P ROJ N
CC: DMO/MATLOG/PROJ N/STG P; B&B/P L&DV/FM&VG;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;
ST DOSCO/DVM/BM; A

NM/711SQN; LCW/PM/SIE MOS BL; rijksoverheïd.nl; %ADSS,
DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN
Onderwerp: RE: Negatief besluit gemeenteraad plaatsing radar Herwijnen

Inderdaad, helaas bleek het een onhaalbare kaart.

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Director Sustainment and Looistics

Royal Netherlands Air force Command
Ministery of Defence
Luchtmachttoren 1 Luchtmachtplein 1 1 4822 ZB 1 BREDA 1 Office 2A04
P0 Box 8762 1 4820 85 1 BREDA l MPC 29A

mindefnl
www.detensie.nl



Commander

Logistlc Centre Woensdrecht
Royal Netherlands Air Force
Ministery of Defence
Woensdrecht Air base 1 Building 29 Office 11
Kooiweg 40 1 4631 SZ 1 Hoogerheide

Appointments & Agenda:

TL0G/PROJ N
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 12:09
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nl>

DM0,

?f.fll>:
Iu’I.III EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr

mindef.nl>; ST DOSCO/DVM/BM @mindef.

PLV C-LSK/DMI mindef.nl>; rijksoverheid.nl;
%ADSS, DMO/MATLOG/PROJ N/DMP PROJN @mindef.nl>
Onderwerp: Re: Negatief besluit gemeenteraad plaatsing radar Herwijnen

Beste

Dank voor dit bericht. Helaas een tegenvaller. Nu even samen met CLSK en RVB de scenario’s uitwerken en een weg
voorwaarts bepalen.

Groet,

Directeur Projecten Defensie Materieel Organisatie

Op 12 okt. 2018 om 09:5 1
mindef.nl> het volgende geschreven:

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN

Dames, heren,

Gisteravond is ons verzoek om een wijziging van het bestemmingsplan op het terrein bij Herwijnen
ter stemming gebracht in de gemeenteraad. Helaas, zij het niet geheel onverwacht, heeft de
gemeenteraad unaniem tegen het plan gestemd.
We gaan nu in samenwerking met het RVB de mogelijke scenario’s uitwerken, met als uitgangspunt
het zo snel mogelijk alsnog plaatsen van de radar in Herwijnen.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

AOCS NM
mindef.nl

AOCS NM/711SQN
.CW/PM/SlE MOS BL @mindef.nb;
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Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 3509 BB [Utrecht t I4PC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nlfdmo
Project Management Assistente: +31

3



doc 100

BS/AL/DCO

Van: C-LSK/D0/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 10:31
Aan: rijksoverheid.nl)
CC:
Onderwerp: MPR te Herwijnen

G oedemo rgen

Afgelopen donderdag is in de raad van Lingewaal de plaatsing van de MPR te Herwijnen unaniem weggestemd. Vrijdag
gaf jij mij inzicht in de nu te volgen procedure om deze radar alsnog daar geplaatst te krijgen. Binnen CLSK zijn meerdere
mensen bijzonder geïnteresseerd in deze procedure. Zou je deze nieuwe procedure voor mij in het kort even kunnen
schetsen met de daarbij behorende tijdspad en kans op succes.

Alvast bedankt



doc 101

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

Beste et al,

C/ADC/DCM;

We gaan zien dat dit een complex en lang traject wordt. Dat heeft invloed op de oplevering van de tweede SMART-L.
Ik denk dat we een eventuele plaatsing op het AOCS NM altijd moeten zien als een tijdelijke oplossing. De radar is
vanuit de behoefte strategisch verplaatsbaar. En dat is precies wat dit behelst: een strategische verplaatsing om de
3D-radardekking boven Nederland te optimaliseren. Ik begrijp dat de Defensie vanuit financieel perspectief niet
staat te springen om die radar dan een paar jaar later weer te verplaatsen, maar die discussie ga ik graag aan,
waarschijnlijk in mij idee gesteund door DOPS. De plaatsing op AOCS NM moet m.i. worden ingebracht als een
tijdelijke noodoplossing op zo snel mogelijk de tweede SMART-L in te zetten om de 3D-radardekking dichter bij het
optimale niveau te brengen. Voor goede dekking în het west, zuiden en Oosten blijft de locatie Herwijnen de
vereiste (optimale) eindsituatie. Dan moeten dat natuurlijk wel afwegen in tijd: wat is de mogelijke opleverdatum op
het AOCS NM (interim situatie) versus de verwachte goedkeuring voor plaatsing op Herwijnen (eindsituatie).

Dat gezegd hebbend, denk ik dat we de analyse van de LA moeten afwachten en dan een strategie moeten bepalen
in de stuurgroep. Dus: m.i. nu even een paar weken wachten met de aanvraag voor het AOCS NM,

Tav de argumentatie waarom Herwijnen zo belangrijk is: Die zit m.i. 100% in de optimale 3D-radardekking. We
kunnen bij uitzondering, met instemming van de BA, wellicht een paar key stakeholders / opinion leaders inzicht
geven in de geclassificeerde diagrammen die daar bij horen. Die diagrammen spreken boekdelen.

Groet,

Dame, heren,

Hier een kort verslag door het RVB over het overleg dat gisteren is gehouden naar aanleiding van de negatieve
beslissing van de gemeenteraad van Lingewaal:

“Vanmorgen uitgebreid gesproken met DJZ, BZK, EZ, RVB en RVO. EZ en RVO waren goed vertegenwoordigd omdat
er nogal wat consequenties aan deze ontwikkeling zitten. Ruim 900 MW aan windplannen kan nu niet door gaan.
Het We gaan bij de landsadvocaat een overzicht van alle mogelijke opties vragen. Er lijken twee richtingen over te
blijven, een Rijksinpassingsplan of een omgevingsvergunning in afwijking op het bestemmingsplan. De
betrokkenheid van de andere ministers betekent dat een Rijksinpassingslan door meerdere ministers ondersteund

DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN;
-

DMO/MATLOG/PROJN/STGP;
-

- ÏLu0ptr

DMO/MATLOGNERWV/PROJN
DMO/MATL

RE: Stavaza AUS Herwijnen

I!1
.Ie:t.J

From: Ing., DMO/MATLOG/PRO]N/DMP PROJN
Sent: woensdag 17 oktober 2018 07:3 1
To: MATLOG/PROJN;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan ./AfdLuOptr;

Cc: %ADSS, DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN;
DF&C/ADC/DCM; DM O/MATLOG/P ROJ N

Subject: Stavaza ADS Herwijnen

DMO/MATLOG/PROJ N/STGP;

DMO/MATLOG/VERWV/PROJN;

[Paginanummer]



zal worden. Dat kan alleen maar helpen. Maar goed de LA gaat daar nu alle voors en tegens inclusief benodigde tijd
voor op papier zetten. We dat binnen twee weken gereed te hebben.
Wat we in ieder geval nog nodig hebben is een verdere verdieping/onderbouwing van de locatiekeuze. Dat gaat
sowieso gevraagd worden bij beide opties. Willen jullie in de militaire lijn eens nagaan of daar nog extra argumenten
voor gevonden kunnen worden?

Hoofd Projectbureau ACCS & ProjecUeder ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB t Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB t Utrecht 1 IIPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Wellicht moet dit voorgelegd worden aan de stuurgroep? Over drie weken hebben we een
nieuwe afspraak staan en zijn de resultaten van het advies van de LA als het goed is klaar. Volgende week staat er
een afspraak met de LA hierover. We kunnen dat ook even afwachten.”

Met vnendelijke groet,

lik hoor graag jullie input hierover.

[PaginanummerJ
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 11:18
Aan:

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN;
BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41;
LSK/DO/C4ISR/SAI R C2; EM SD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr

Onderwerp: RE: Herwijnen

De insteek is om, in afstemming met de Landsadvocaat, de verschillende procedures die mogelijk zijn te bespreken.
Hierbij is de benodigde tijdslijn een belangrijk selectiecriterium.
Ik stel voor om dit overleg en de verdere afstemming over de te volgen procedure voor eerst af te wachten. Zodra
dit vaststaat hebben we ook zicht op de bijbehorende tijdslijn en kunnen ons beraden op de gevolgen en mogelijke
bijbehorende stappen.
Het scheelt ook enorm dat we er hier niet alleen voor staan, door de enorme belangen voor meerdere ministeries
reken ik op veel druk op het snel doorlopen van de noodzakelijke procedure.

Groet,

van:
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 10:36
Aan: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41; Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP
PROJN; BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41;
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: Herwijnen

Heeft CLSK ook nog een say in de woordvoeringslijn?

Wij kunnen
dat vanuit operationeel perspectief prima verwoorden. Voorwaarde is wel dat de DS meegaat in een plan om de
radar dan weer strategisch te verplaatsen (conform de originele behoefte).

Groet,

From: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41
Sent: donderdag 18 oktober 2018 09:53
To: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nl>;

mindef.nl>; , BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd
IV&C41 @mindef.nI>; C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

mindef.nI>
Subject: RE: Herwijnen

Ter info,

Dinsdag is de zaak uitgebreid besproken met BZK (juristen, EZK t en collega’s vanwege de
windparken in Flevoland en elders), RVO t en Defensie , DJZ).



Eens over actie door het rijk. Verschillende procedures denkbaar. Keuzes moeten worden beoordeeld door de
Landsadvocaat. Eerste verkenning daarmee komende week.
Belangrijk is dat keuzeproces voor Herwijnen nader wordt onderbouwd (waarom niet elders...).

Plan is om na de keuze voor een proces (bv Rijksinpassingsplan met vergunningen, of vergunning in afwijking van het
huidige bestemmingsplan) dit proces z.s.m. op te starten. Melden bij de Kamer lijkt in alle gevallen noodzakelijk

). In beginsel kiezen we voor de snelste procedure...

Halfjaar gaat het zeker aanlopen. Dat levert al potentiële problemen op bij de parken in Flevoland...

Van: BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd lV&C4l
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 13:13
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nl>;

mindef.nl>; , BS/AL/D5/Dir. Plan./Afd
lV&C4l @mindef.nI>
Onderwerp: Herwijnen

Ter info

Heb afgelopen vrijdag vernomen dat de gemeenteraad van Lingen niet heft ingestemd met het verlenen van een
vergunning voor het plaatsen van de Smart-L op Herwijnen.
Voorafgaand was er (o.a. middels een brief vanuit EZ&K) voldoende gecommuniceerd over het nationale belang
hiervan, maar helaas heeft dat niet mogen leiden tot een positief raadsbesluit.
Morgenochtend vindt er een bijeenkomst plaats bij RVB met deelnemers van de diverse betrokken ministeries met
als doel het bepalen en uitwerken van de mogelijke bestuurlijke scenario’s om de radar zo spoedig als mogelijk in
Herwijnen te realiseren nu de gemeente besloten heeft het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen.

Groet,

2
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BS/AL/DCO

Van: rjksoverheid.nI>
Verzonden: woensdag 4december 2019 09:47
Aan:
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Hoi contactpersoon in 2015 was maar die lîjkt het KNMI te hebben verlaten. Ik werd verwezen naar
de afdeling WO-beheer, . Die weten alles over de locatie Herwijnen. Ik heb geen verder poc gekregen.

maar eens.
Groet

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

_______

mindef.nl;___________
minezk.nI; tno.nI

Onderwerp: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

mindef.nI; mindef.nI; mindef.nI;
ni; ; ; minezk.nl;1f

__Wfi

Beste mensen,

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

mogelijkheden zijn de KNMI radar te verplaatsen, zodat in Herwijnen alleen de militaire radar komt te staan.

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

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nI

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 3 dec. 2019 om 16:11 tno.nl> het volgende geschreven:

Dames, Heren,

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

Directie van het KNMI
Ter attentie van

1



Postbus 201
3730 AE De Bilt

Geen commentaar hebbend en met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 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: donderdag 5september 2019 19:54
Aan: Ing., DMO/PROJN/PRQ]N DIP
Onderwerp: Re: Vervolg discussie EZK

bi

Eens met het proces, niet eens met de risico inschatting als het Herwijnen blijft. Maar het blijft hoe dan ook
een afstemming met C-LSK en (m.i. in alle gevallen) DGB en Stas. Ik informeer C volgende week.

Ik kom morgen met een verzoek / plan van aanpak voor het alternatievenonderzoek.

Groet,

—

Van:’ Ing., DMO/PROJN/PROJN DW”

_____

Datum: donderdag 5september2019 om 18:21:07
Aan:’ mindef.nI>
Onderwerp: Vervolg discussie EZK

—
Goed overleg met de US gehad?

Nog even terugkomend op het overleg met EZK vanmiddag.

We hebben nu bij mijn weten afgesproken dat er twee scenario’s zijn:
1) Als uit het alternatievenonderzoek blijkt dat Herwijnen de enige optie is, dan stelt EZK dat de Stas heeft

aangegeven dat het RCR traject voor Herwijnen is geactiveerd en dat de kans dat Herwijnen dan niet de
uiteindelijke locatie van de nieuwe radar gaat worden, zo goed als nihil is.

2) Als uit het alternatievenonderzoek blijkt dat er een ander geschikt terrein is, en/of als de TK (bv via de
motie) niet akkoord gaat, dan komt het hele RCR traject op losse schroeven en is het te verwachten dat we
voor langere tijd onduidelijkheid hebben over een definitieve starttijd voor de bouw van de radar (waar dan
ook).

— _I
— _I
— _I

artll

— _I
— _I

anll

Om geen tijd te verliezen stel ik wel voor om CLSK alvast te informeren en daarmee zeker te stellen dat
bovenstaande correct is. En aangezien jij onder C-LSK valt, stel ik voor dat jij dat in jouw lijn doet. Mee eens?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

[PaginanummerJ



Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne Herculeslaani 1 3584 AB Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W wwwUefensienl/dmo
Project Management Assistente: +31
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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Hoi &

vrijdag 17mei2019 08:33
EMSD, BSIAL/DS/Dir. PIan./AfdL

—

AOCS NMf71OLGL
Fwd: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

Even overleggen wie dit het beste kan doen?

Groet,

Van:’ Ing., DMOIPROJN/PROJN DW” mindef.nl>
Datum: donderdag 16 mei 2019 om 16:28:24
Aan:
Cc: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISRISAW C2”

rijksoverheid.nl” njksoverheid.nl>
Onderwerp: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

Ik begrijp dat je in het buitenland zit. Ik krijg je op het moment niet telefonisch te pakken, maar ik vind het wel
belangrijk dat je alvast van onderstaande op de hoogte bent. Ik ben de komende vier dagen met een korte vakantie, dus
kan je pas dinsdag opnieuw proberen te bellen.

Ik ben gisteren met wat mensen uit de werkgroep rijksinpassingsplan Herwijnen bij geweest. is
vorige week bij de wethouder van de (nieuwe) gemeente West Betuwe geweest en daarin is o.a. afgesproken dat wij
(defensie) op 28 mei a.s. het college van de gemeente gaan informeren over onze plannen met de nieuwe radar op
Herwijnen. In die informatie sessie w11 dat we ook het belang van de radar benadrukken en direct enkele heikele
punten toelichten. gaat de sessie aan elkaar praten, maar wil wel dat de specialisten hun eigen praatje doen.

wil graag dat jij, of iemand met vergelijkbare ervaring
deel doet waarin het belang van de radar wordt uitgelegd.

In het kort hebben we het over de volgende kernpunten voor dit deel gehad:

het



Naast deze punten, zal het RVB e.e.a. vertellen over de procedure die we nu gaan volgen en zal TNO iets toelichten over
de stralingsrisico’s. Zoals gezegd zal het geheel aan elkaar praten.

wil graag dat de persoon die het “Nationale belang” deel voor zijn rekening neemt, nog even contact met hem
opneemt en de slides voor de 24ste bij mij aanlevert. Ik zal met het RVB de diverse presentatiedelen verwerken in één
presentatie.

Ik ben dus pas dinsdag weer in de gelegenheid om mijn mail te lezen of te bellen, maar ik wil jou vragen om te bekijken
wie de briefing gaat geven en alvast de voorbereidingen op te starten. Graag de persoon die dit gaat doen even met

laten bellen.

Mocht je echt dringende vragen hebben, probeer mij gerust te bellen. Als je mijn voicemail inspreekt zal ik proberen je
bij de eerstvolgende gelegenheid terug te bellen. Je kunt eventueel ook te bellen

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB Utrecht 1 MPC 55A

M ÷31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

t laatste punt ga ik begin volgenc week op zoek naar informatiè, dus daar zal ik nog input voor leveren.
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Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 08:27
Aan:
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;

rjksoverheid.nl; AOCS NMflJ OLGL;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan.fAfdLuOptr; MA,

BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe
Bijlagen: Memo_LageHoogteDekking.docx

Dank je

Ik had verzuimd om de memo bij te sluiten waarin de noodzaak voor een andere locatie dan AOCS NM wordt
onderbouwd. Bij deze alsnog. Belangrijkste conclusie

.10.1.b

Ik neem vandaag contact op het• om te kijken hoe ik hem kan ondersteunen.

tiet vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
min def.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van:
Verzonden: maandag 20 mei 2019 2 1:01
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; rijksoverheid.nl;

AOCS NM/71OLGL; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;
MA, BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

Hol

gaat het Ops perspectief briefen.

Ik heb nog gesproken. We moeten ook wat zeggen over de alternatieve locaties. Daarover kunnen we
m.i. het volgende opnemen:



We hebben verschillende locaties in beschouwing genomen (in 2015 nog bij de afwegingen voor een interim radar):
• AOCS NM. Slechte dekking. De radar moet op een paal van meer dan lOOmeter hoog staan om de dekking vanaf

Herwijnen te evenaren (dat stond in een TNO rapport; weet jij nog welke?)
• VKL, EHV, GZR en WDT. Gevaar voor naderend en vertrekkend vliegverkeer. Te ver naar het zuiden voor goede

verdeling van de 3D-radardekking, inclusief redundantie boven de Noordzee. Verstoring! schade MASS-radars.
• SSB. Verstoring / schade MASS-radar. Te ver naar het noorden voor goede verdeling van de 3D-radardekking.
• TWE. Verstoring / schade MASS-radar. Te ver naar het oosten voor goede verdeling van de 3D-radardekking.
• CLSK Breda. Te dicht op hoogbouw / te zwaar voor het dak. Te ver naar het zuiden voor goede verdeling van de

3D-radardekking, inclusief redundantie boven de Noordzee.
• Plaatsing op Herwijnen geeft optimale 3D-radardekking. Past in de provinciale energie plannen / doelen. Bij elke

andere locatie is een heroverweging van (de haalbaarheid van) de energie plannen noodzakelijk.

Groet,

From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Sent: donderdag 16 mei 2019 16:28
io: minaer.ni>

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>;
rijksoverheid.nI

Subject: Btiefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe
Importance: High

Ik begrijp dat je in het buitenland zit. Ik krijg je op het moment niet telefonisch te pakken, maar ik vind het wel
belangrijk dat je alvast van onderstaande op de hoogte bent. Ik ben de komende vier dagen met een korte vakantie, dus
kan je pas dinsdag opnieuw proberen te bellen.

Ik ben gisteren met wat mensen uit de werkgroep rijksinpassingsplan Herwijnen bij geweest. is
vorige week bij de wethouder van de (nieuwe) gemeente West Betuwe geweest en daarin is o.a. afgesproken dat wij
(defensie) op 28 mei a.s. het college van de gemeente gaan informeren over onze plannen met de nieuwe radar op
Herwijnen. In die informatie sessie wiI dat we ook het belang van de radar benadrukken en direct enkele heikele
punten toelichten. gaat de sessie aan elkaar praten, maar wïl wel dat de specialisten hun eigen praatje doen.

wil graag dat jij, of iemand met vergelijkbare ervaring
deel doet waarin het belang van de radar wordt uitgelegd.

11



Voor dat laatste punt ga ik begin volgende week op zoek naar informatie, dus daar zal ik nog input voor leveren.

Naast deze punten, zal het RVB e.e.a. vertellen over de procedure die we nu gaan volgen en zal TNO iets toelichten over
de stralingsrisico’s. Zoals gezegd zal het geheel aan elkaar praten.

wil graag dat de persoon die het “Nationale belang” deel voor zijn rekening neemt, nog even contact met hem
opneemt en de slides voor de 24ste bijmij aanlevert. Ik zal met het RVB de diverse presentatiedelen verwerken in één
presentatie.

Ik ben dus pas dinsdag weet in de gelegenheid om mijn mail te lezen of te bellen, maar ik wil jou vragen om te bekijken
wie de briefing gaat geven en alvast de voorbereidingen op te starten. Graag de persoon die dit gaat doen even met

laten bellen.

Mocht je echt dringende vragen hebben, probeer mij gerust te bellen. Als je mijn voicemail inspreekt zal ik je
bij de eerstvolgende gelegenheid terug te bellen. ie kunt eventueel ook proberen te bellen

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB T Utrecht 1 MPC 55A

M ±31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31
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BS/AL/DCO

MA, BS/AL/HDB
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 19:08
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: AOCS NMfiJOLGL

rjksoverheid.nl;
BS/AL/HDB/Belmdwrs

Onderwerp: Re: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe

Ik wil graag alle ppts vrijdag aangeleverd krijgen
Dat wat te groot is graag via wetransfer. Ik ga ervan uit dat jullie geen gerubriceerde gegevens in de ppts hebben staan

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 23 mei 2019 om 17:18 Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl> het
volgende geschreven:

Dankje

Even twee opmerkingen:
1) Op de opening slide staat “collega”, maar ik denk dat je hier “college” bedoelt?
2) Slide 7; In de onderbouwing voor het niet gebruiken van SSB en TWN gebruik je het argument

“schade MASS-radar” (ik zag dat dat ook zo gebruikte). Volgens mij kun je dat beter
omschrijven als “ïnterferentie met MASS-radar”.

Omdat de presentaties toch wel wat groot dreigen te worden, stel ik voor dat je jouw eigen prësentatie
op een stick meeneemt en dat we de verschillende presentaties gewoon ter plekke achter elkaar
opstarten. Ik verwacht nog een presentatie van het RVB (over de procedure) en van TNO (over straling).

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A



doc 111

BS/AL/DCO

MA, BS/AL/HDB
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 22:03
Aan: rjksoverheid.nI; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

AOCS NM/71OLGL; Berg, TB, van den, KAP, BS/AL/DCO
Onderwerp: FW: Herwijnen Radar; Brief Gemeente West Betuwe
Bijlagen: Brief aan Ministerie over Radartoren Herwijnen.pdf

Hou je ook gevoegde brief bij het dossier?

—
From: MA, BS/AL/HDB
Sent: donderdag 13juni 2019 21:54
To: Visser, B, Drs.
Cc: MA, BS/AL/HDB; BS/AL/HDB/Belmdwrs, /AL/D]Z;
Visser, B, Drs.; BS/AL/DJZ/Cl BST
Subject: Herwijnen Radar; Brief Gemeente West Betuwe

Barbara
In gevoegde brief geeft gemeente West Betuwe aan dat zij zelf geen herziening van het bestemmingsplan gaan
doorvoeren. Dit is het formele antwoord, waarvan we informeel al op de hoogte waren gebracht en dat nodig is om de
bescheiden in Dossier Herwijnen compleet te hebben. Je krijgt hem formeel per post.
Wel een bijzonderheid: Het college stelt dat zij het alternatieven onderzoek onvoldoende vinden. Ik vraag de
projectleider daarmee alle toekomstige communicatie rekening te houden door te wijzen op de redenen waarom
Herwijnen is verkozen boven de bekeken alternatieven. Dat alternatieven onderzoek heeft zich overigens beperkt tot
geschikte defensielocaties (waarvan Herwijnen er op dat moment een was). We hebben niet ieder braakliggend
grasveld in NLD betrokken in dat onderzoek. Dat kan ook niet verwacht worden.

Directeur Integraal Beleid

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-19
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
mindefnl

www.defensie.nI
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Van:
Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 08:59
Aan: C-LSK/DO/C4ISR; CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: FW: Update SMART-L locatie Herwnen
Bijlagen: FW: Herwijnen Radar; Brief Gemeente West Betuwe; Ter Info; Brief StasDef aan EK en IK

rjkscoordinatieregeling Herweijnen; RFEZIL akkoord;• Herwijnen

Statusupdate inpassing SMART-L Herwijnen.

Groet,

trom: AOCS NM/7OLGL
Sent: dinsdag 18 juni 2019 07:42
To: AOCS NM; AOCS NM/CS; AOCS
NM/71150N; CLSK/AOCS NM/SAC; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE
OND; AOS NM/NDMc/KNT OPS; CLSK/AOCS NM/CS/IPC;

Cc: Ir. ing., DOSCO/NLDA/FMW/CG KW; CLSK/AOCS NM/NDMC;
MA], CLSK/AOCS NM/7OLGL/OPS SUP&TR/DPS LGL/LGL SIE A; AOCS NM/71OLGL/OPS
SUP&TR; CLSK/AOCS NM/STF CDT; CLSK/AOCS NM/CS/IPC;

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; %AOCS HBA, CLSK/AOCS NM; CLSK/AOCS NM/STF
CDT/BUR ADJ
Subject: Update SMART-L locatie Herwijnen

Dame en heren,

Gevoegd wat mailwisselingen m.b.t. de Rijkscoördinatieregeling en het Rijksinpassingsplan aangaande het wijzigingen
van het bestemmingsplan en de plaatsing van de SMART-L te Herwijnen.

Tijdlijn Rijkscoördinatieregeling:

Info College B&W 28-5-2019 = Briefing van Def en TNO personeel in Geldermalsen
RFEZIL fbewindspersoon) 4-6-2019 = Akkoord door Raad Financiële Zaken, Economische

Zaken & Landbouw
V MR 7-6-2019 = In Ministerraad besproken en akkoord bevonden
,l Kamerbrieven 11-6-209 = Brieven naar 1e en 2e kamer zijn eruit
- Vaststelling
- Vaststelling pas na teces indien een van de Kamers de procedure stopt

Tijdlijn Rijksinpassingsplan:
- Formeel informeren Gem Raad en Prov Staten 09-2019
- Ontwerp met uitvoeringsbesluiten ter inzage + 6 weken
- Besluit ÷ 12 weken
- Bekendmaking + 2 weken



- Beroepstermijn ABRvS + 6 weken
- Uitspraak ABRvS ÷ 6 maanden

In laatste gevoegde mail (brief gemeente West Betuwe) geeft de gemeente aan dat zij zelf geen herziening van het
bestemmingsplan gaan doorvoeren, maar uit ze wel haar zorgen dat er niet een gedegen onderzoek naar alternatieve
(niet Defensie) locaties heeft plaatsgevonden.

Tot slot en dat staat los van de locatie Herwijnen. Vandaag zijn 6 collega’s van AOCS NM begonnen aan een SMART-L
workshop o.Lv. Thales. Zij zullen de CONOPS en trainingsmodules samen met de OPS PL gaan opstellen.

Tot zoverl

Groet,

Commandant 710 Luchtgevechtsielding Squadron

Air Operations Control Station Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie
Amersfoortseweg 2481 3888 NS Uddel 1 gebouw 300 kamer 012
Postbus 8762 1 4820 D 1 Dreda 1 MPC 38B

MDTN’
T
M

mindef.nI
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Reto,a&es Po&btia 96864, 2509 .JG 0w, Haag

Onderwerp

Radarhindertoetsing windpark Agro Wind Reusel

Geachte

Bijgaand ontvangt ii onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek
voor het windpark Staphorst in de gemeente Reusel, Noord Brabant.
Het radarverstoringsonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Pondera Consuli

Het bouwplan
Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze
wijzigingen worden aangeduid als ‘het bouwplan’. Voor de huidige aanvraag
betreft dit de plaatsing van elf nieuwe windturbines. De coördinaten van de te
verwijderen en te plaatsen windturbines zijn verderop gegeven. Voor de
affiietïngen van de windturbines is uitgegaan van de Lagetwey L147 met een
opgewekt vermogen van 4.3 MW, een standaard ashoogte van 126 m en een
rotordiameter van 147 m. Bij de berekeningen is rekening gehouden met een extra
verhoging van de fundatie met 4 m waardoor de op 5.2 m boven het maaiveld
komt te staan. De effectieve ashoogte to.v. het maaivetd bedraagt hierdoor
130 m.

Defence, Safety & Security
Oude Waalsdorperweg 63
2597 AX Den Haag
Postbus 96864
2509 JG Den Haag

www.tno.nl

Onze referentie
DHW-201 9-RT-1 00322111

E-mail
trio.nl

Doorklesnummer

Projectnummer
060.38347101.01.01

Kopie aan
Rijksvastgoedbedrijf Directie
Vastgoedbeheer, Afdeling Klant
en Vastgoedmanagement, Sectie
Omgevingsmanagement, Cluster
Ruimte
Postbus 16169,2500 BD, Den
Haag

Op opdreciven aan TNO zijnde Algwoene
Voorwaarden vo opdrlcrten aan TNO.
zoals gedeponeerd bil de G&6e van do
Rechtbank Den Haag endi Kamer van
Koophandel Dan Kg van toapaashig
Deze aam.ne voorwaarden kun u tiv.rw
vlndan op wwWlno p1
Op verzoek zendin wij u deze to.

Hand negretanrummer 27376655

De uitgevoerde berekeningen
TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en
schaduweffect berekend met behulp van het radarhinder simulatiemodet
PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd.
Het bouwplan bevindt zich binnen de 75 km cirkels van één van de Military
Approach Surveillance System t MASS) verkeersleidingsradars en binnen de
75 km cirkel rond de locatie van de SMARTL gevechtsleidingsradar te Herwijnen.
De analyse is uitgevoerd voor de volgende radarsystemen:
(1) Het primaire verkeersleidingsradametweck, bestaande uît een zestal MASS
verkeersleidingsradarsystemen verspreid over Nederland, aangevuld met de
Term maT Approach radar fTAR) West bij Schiphol.
(2) De SMART-L gevechtsleldingsradar op de locatie Heiwijnen.

Datum
20 juni 2019

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELiJK
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DEPARTEMENTMI VERTROUWELIJK

Datum
20juni2019

Resultaten primaire verkeersleidingsradametwerk Onza referentie
Op de locatie van de windturbines eist het Minïsterie van Defensie voor het DHW-2019-RT-10032211 1

verkeersleidingsradarnetwerk een minimale detectiekans van 90% voor een doel Blad
met een radaroppervlak van 2 m Twee mogelijke optredende effecten zijn 2123
onderzocht:

1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een
vermindering van de detectiekans tot 95% geconstateerd ter hoogte of in de
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2019 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
De MASS radars te Volkel en Woensdretht ondersteunen elkaar volledig in de
schaduwgebieden achter het bouwplan. Na realisatie van het bouwplan is er
op de toetsingshoogte van 1000 voet dan ook geen afname van het maximum
bereik waarneembaar, Het bouwplan blijft daarmee binnen de thans
gehanteerde 2019 norm.

Resultaten SMART-L gevechtsieldingsradar te HenNijnen
Het Ministerie van Defensie hanteert op de locatie van het windturbinepark ook
voor de gevechtsleidingsradar te Herwijnen een detectiekans van minstens 90%
voor een doel met een radaroppervlak van 1 m2. Twee mogelijke optredende
effecten zijn onderzocht

1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een
vermindering van de detectiekans tot 90% geconstateerd ter hoogte of in de
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2019 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
Na reatisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet
geen verlies aan bereik in de sector waarin schaduwwerking optreedt achter
het bouwplan. Het bouwplan voldoet hiermee aan de thans gehanteerde 2019
norm.

Details vindt u in bijgaande documentatie. Een vergelijkbare rapportage,
echter zonder de resultaten van de gevechtsleidingsradars te Herwijnen,
is eveneens verstuurd aan de opdrachtgever van deze radarhindertoetsing,
Pondera Consult, Nooitgedacht 2 3701 AN Zeist, t.a.v,

DEPARTEMENTAAL VERTROUWEWK
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Datum
2Ojun 2olg

Voor de achtergronden van de toegepaste rekenmethode wordt kortheidshalve
verwezen naar de toelichting die is te downloaden van de TNO website:
hftp:llwww.tno. ni/perseus. Blad

3123

0nz9 rgferentie
DHW-2019-RT-1003221 11

Senior Research Engineer
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Locatie- en radargegevens Onze rererenue
DHW-2019-RT-1003221 11

De locaties van de te toetsen windturbines van het bouwplan zijn weergegeven in
Tabel 1. De weergegeven njksdriehoekcoördinaten en fundatiehoogtes zijn
afkomstig van de opdrachtgever. De WGS 84 coördinaten voor de locaties zijn
hiervan afgeleid, De fundatiehoogte ligt 5.2 m boven het maaiveld.

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsvolume dat reikt tot
aan 75 km rondom de verkeersleidingsradars en de gevechtsleidingsradars.
Het proflel van het toetsingsvolume is weergegeven in Figuur 2. Er dient getoetst
te worden indien de tip van de wiek hoger is dan de rode lijn. Bouwplannen die
verder verwijderd zijn dan 75 km kunnen zondermeer geplaatst worden.

Tabel 1 Locatier,ens van het n docde opdraohtgevei

Blad
4123

De locaties van de te plaatsen windturbines zijn weergegeven in Figuur 1.

stïppen links ijn van een bestaand windpark fing].
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Datum
20 junI 2019

75 km Onze referentie
OHW-2019-RT-10D32211 1

Blad
5123

De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort worden vervangen, waarbij de
radarlocatie Nieuw Mîlligen wordt verplaatst naar Herwijnen. Deze nieuwe locatie
is per 1juli 2016 in de Rarro opgenomen en is dan ook meegenomen in deze
toetsing. Begin 2017 is de nieuwe Terminal Approach Radar, TAR West bij
Schiphol operationeel geworden en is deze tadar opgenomen in het MASS
verkeersleidingsradametwerk. Omdat het geen militaire radar is, geldt er rond
deze radar geen toetsingsprofiel zoals weergegeven in Figuur 2.
De toetsingsplicht voor windturbines rond deze radar zijn vastgelegd in het
Luchtvaart Inpassingsbesluit fL18) van SchiphoL Tot slot is in 2019 het
verkeersleidingsradametwerk verder uitgebreid worden met een extra MASS radar
op het Marinev[iegkamp De Kooy bij Den Helder, die dan ook per 1januari 2019
eveneens opgenomen is in de Rarro. De locatiegegevens van de
verkeersleidingsradars en de gevechtsleidingsradars worden weergegeven in
Tabel 2. In deze tabel zijn zowel de antennehoogtes aangegeven die
aangehouden worden voor de bepaling van het toetsingsprofiel als ook de
feitelijke antennehoogtes van de primaire radarantenne, toegepast in de
detectiekansberekeningen.

NAP

Figuur 2. Het toetsingsprofiel (niet op schaal) zoals gehanteerd door het Ministerie van

Defensie rondom elk van de militaire mdarsystemen.

Tabel 2 Locatiegegevens van de zes MASS reders, de TAR West en de gevachtsleidings-radars te
Nieuw Milligen en Wer, de aangehouden antennehoogte voor hel toetsîrigspmfiel en de
toepaste feitelijke hoogte van de pnmaîre radarantenne. De gevechtsleidingsradars zullen
worden vervangen, waarbij de redarpositie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen.

Deze gegevens zijn bekend bij defensie,

radar zijn niet opgenomen in de Rarro en heeft dus geen toetsingspmliet
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Variaties in de hoogte van het terrein worden bepaald uit het Actueel ofl refeMIe
Hoogtebestand Nederland (AHN-2) en AHN3 voor alleen Friesland, Zeeland en DHW-201 9-RT-1 00322111

delen van Zuid Holland. In dit bestand bevindt zich bebouwing zoals aanwezig Blad
tijdens de opnames tussen 2007 en 2012 voor AHN2 en 2014 voor AHN3. 6/23
Naast dit hoogtebestand met bebouwing hanteert TNO eveneens een bestand
voor het maaiveld bepaald met alleen het AHN2 bestand. Beide bestanden
bezitten een ruimtelijke resolutie van 10 m. Buiten Nederland gebruikt TNO
terreinhoogtegegevens afkomstig van de NASA Shuttle Radar Topography
Mission fSRTMI) met een resolutie van 1 boogseconde (ongeveer 30 m langs
een meridiaan). Het kan voorkomen dat een deel van het bouwplan wordt
afgeschermd door het tussenliggende terrein of door bebouwing en dus niet wordt
belicht door de radar. In dat geval wordt dit deel van het bouwplan niet
meegenomen in de berekening.

De 15 en 75 km cirkels rond de MASS radarsystemen en de stedelijke gebieden
volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 3. De 15 en 75 km cirkels
rond de gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN-1
bestand zijn weergeven in Figuur 4.
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20 Juni 2019

Onze referenile
DHW-201 9-RT-10D3221 11

Blad
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Figuur 3. Locaties van de zes MASS veikeersleidingsradarsystomen (groene mli) met
daaromheen de 15 en 75 km cirkels. De TAR West radar bij Schiphol is
aangegeven met een oranje ruit. Da oranje vlakken zijn de in de AHN-1
gadefinieerde stedelijke gebieden. De ligging van het te toetsen botrwplan is
aangegeven met een roze stei
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Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Volkel en
Woenadrecht en binnen de 75 km cirkel rond de gevechtsleidingsradar van
Herwijnen. Daarnaast zijn de bphoogtes van alle te toetsen windturbines groter
dan de in Figuur 2 aangegeven hoogte. Het onderhavige bouwplan dient derhalve
getoetst te worden voor zowel het primaire verkeersleidingsradarnetwerk als de
gevechtsieldingsradar Herwijnen,

Onze reîerentie
DHW-201 9-RT-l 00322111

Blad
8123

Datum
20juni 2019

Figuur 4. Locaties van de nieuwe SMART-L EWC GB gevechtsleidingsradars (rode wit) en
de bestaande MPR (oranje wit) met daaromheen de 15 en 75 kin ctrkel&
De oranje vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerrle stedelijke gebieden. De
ligging van het te toetsen bouwptan is aangegeven met een roze ster
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Onze refetenbe
DHW.201 9-RT-l 00322111

Blad
9/23

2 Rekenmethode primaire verkeersleidfngsradametwerk
Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2. fluctuatiestatistiek
Swerling casa 1, en loos alarmkans 1x10. Afhankelijk van de locatie van het
bouwplan moet de detectiekans geëvalueerd worden op een normhoogte van 300,
5000f 1000 voet ten opzichte van het maaiveld. Indien op 1000 voet geëvalueerd
wordt, zal middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van
500 m toegepast worden. De 300 en 500 voet normhoogtes liggen over het
algemeen rond de verschillende militaire vliegvelden in Nederland. Op een hoogte
van 1000 voet dient er, met enige uionderingen, landelijke dekking te zijn.
In Figuur 5 worden de normhoogtegebieden getoond.

Figuur 5. De ligging van het te toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de ligging
van de thans gehanteerde 2079 nonnhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet
(blauw). Op 7000 voet (paars) dient het vekeersleidingsradametwerç op enkele
uitzondedngen na, een landelijke dekking te hebben. Tevens zijn op deze kaart
met een groene markenng de locaties aangeven van het primaire
veikeersleidingsradametwerk bestaande uit een zestal MASS radarsystemen en
in oranje de TAR West radar te Schiphot
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Onze referentie
Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet DI{W-201 9-RT-1 00322111

Blad
De detectiekans van de zes MASS radarsystemen te Leeuwarden, Twenthe,
Soesterberg, Volkel, Woensdrecht en De Kooy, aangevuld met de TAR West van
Schiphol is conform de met Defensie overeengekomen rekenmethode
gesimuleerd in één radametwerk, waarbij de radars elkaar eventueel
ondersteuning kunnen bieden bij de detectie van radardoelen. Daarbij wordt
rekening gehouden met de upgrade van de MASS primaire radar en het Wind
Farm Filter (WFF) in de TAR West radar, zoals TNO die op dit moment in
PERSEUS gemodelleerd heeft.
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
het begin van januari 2019, door Wïndstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen
gegevens, zijnde: fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen betekend.
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbeteik ten gevolge van de
schaduwwerking van het bouwplan.

DEPARTEMENTML VERTROUWEWK



DEPARTEMENTAAL VERTROUWEWK

3 Gegevens windturbines

TNO innovation
for life —

Voor de bepaling van de effecten op de radars is de windturbine van Lagerwey,
type L147, met een opgewekt vermogen van 4.3 MW, een standaard ashoagte
van 126 m en een rotordiameter van 147 m als uitgangspunt genomen,
zie Figuur 6.
De standaard ashoogte van 126 m t.o.v. het maaiveld, wordt door de fabrikant
gerealiseerd door de fundatie reeds standaard 1.2 m boven het maaiveld te laten
uitsteken. Bij de berekeningen Is rekening gehouden met een extra verhoging van
de fundatie met 4 m waardoor de op 5.2 m boven het maaiveld komt te staan.
De effectieve ashoogte to.v. het maaiveld bedraagt hierdoor 130 m.

De lengte van de gondel is gedefinieerd als de afstand van de ‘hub’ tot aan de
achterzijde van de gondel in het verlengde van de as. De hoogte en breedte van
de gondel zijn gebaseerd op het effectieve oppervlak van de voor- en zijkant van
de gondel en kunnen dus iets afwijken van de feitelijke afmetingen. De lengte van
de wiek is gedefinieerd als de halve diameter van de rotor. De breedte van de
wiek wordt afgeleid van het frontaal oppervlak van de wiek.

In Tabel 3 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine,
noodzakelijk voor de juiste modellering.

Datum
20juni2019

Onze reterentle
DHW-2019RT-1 00322111

Blad
11/23

t
Figuur 6 De Lagerwey, L147 windturbine met een opgewekt vermogen van 4.3 MW, een

standaard ashoogte van 126 m en een mtordiameter van 147 m.
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Tabel 3 De afmetingen van de windturbine van Lagetwey, L147 met een opgewekt
Onze referentlevermogen van 4.3 MW een standaard ashoogte van 126 m en een DKW-201 9-RT-1 00322111mtordiameter van 147 m. Voor de berekening is de ashoogte verhoogd tot 130 m

t.o.v. het maaiveld. Blad

_______________________________________________

12/23
Onderdeel afmetingen [m]
Ashoogte t.o.v. maaiveld 130.0

Tiphoogte to.v. maaiveld 203.1

Fundatlehoogte t.o.v. maaiveld 5,2

Breedte gondel 5.5

Lengte gondel 10.9

Hoogte gondel 5.8
Diameter mast onder 8.9
DIameter mast boven 3.0

Lengte mast 121.5

Lengte wiek 73.1

Breedte wiek 3.4

Deze gegevens zijn gebaseerd op de opgegeven de fabrikant
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4 Berekeningen radardetectiekans diagrammen primaire Onze referenHe
verkeersleidingsradametwerk DI1N-2019-RT-1O03221 11

Blad
Detectiekans in de directe nabijheid van het bouwplan 13/23

In Figuur 7 wordt de detectiekans van het primaire verkeersleidïngsradametwerk
van de baseline op 1000 voet getoond rond het nog te realiseren bouwplan.
Op deze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m.
Figuur 8 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van het
bouwplan. In Figuur 9 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt 90%.
In groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte of in de
directe nabijheid van de locatie van het bouwplan en binnen het 1000 voet
normgebied is de kteinst berekende radardetectiekans 95%. Het bouwplan voldoet
dus aan de thans gehanteerde 2019 norm.

7 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsmdameiwe,k op 1

het bouwplan voordat dit Is getealiseerd (baselitie).
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Onze referentie
DHW-201 9-RT-1 00322111
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Datum
20juni2019

- etectiekans van het primaire verkeersleidingsradamelwerk op 1 - ven
het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locatie van de nieuwe windturbines
is aangegeven met gele stippen.

groter weergegevea
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Detectiekans in de schaduw van het bouwolan

In Figuur 10 is de detectiekans op 7000 voet van het primaire
verkeersleidingsradametwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan
ontstaan ten gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippellljnen
afkomstig van de MA$S posities van Volkel en Woensdrecht, lopend over het
bouwplan, geven de zones aan waartussen een verminderde detectiekans zou
kunnen ontstaan als gevolg van de schaduwwerking. In Figuur 11 is de
detectiekans berekend voor hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan.
De figuur toont aan dat de aangegeven radars elkaar volledig ondersteunen in de
schaduwgebieden achter het bouwplan waar een verlies aan radardekking kan
optreden. Er is dan ook geen verlies aan maximum bereik waarneembaar.
Het bouwplan voldoet dus aan de thans gehanteerde 2019 norm.

Datum
20juni2019

Onze referenUe
DHW-2019-RT-1 00322111

Blad
15123

- etectiekans van het primaire verkeersleidingsmdametwet* op 1 - - 0 voet in het
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (baseilne). Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepasL De stippelljnen geven aan waarde
schaduw kan gaan ontstaan.
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Onze referentle
DHW-201 9-RT-1 00322111

Blad
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Figuur 11 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradametwerk berekend op
7000 voet in het schaduwgebled van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd
Op dit ifguuris detecijekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan waar
de schaduw kan ontstaan.
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5 Rekenmethode gevechtsleidingsradars Onze referentle
Een vergelijkbare methodiek als bij de veckeersleidingsradars is toegepast bij de DHW-2019-RT-100322111

gevechtsleidingsradars. De bestaande MPR radars hebben hun maximale Blad
levensduur bereikt en zullen worden vervangen door de nieuwe SMART-L EWC 17/23
GB radar. Deze vervanging vindt plaatst voor de locatie Wier, maar niet voor de
locatie Nieuw Milligen. De tweede SMART-L zal worden geplaatst op de locatie
Herwijnen, waarna de radarlocatie Nieuw Milligen komt te vervallen. Per 1januari
2018 past TNO voor de locatie Wier en Herwijnen het nieuwe rekenmodel toe voor
de SMART-L EWC GB, zoals deze tot nu toe bekend is bij TNO. Ook de
bestaande radar locatie te Nieuw Milligen blijft tot nader orde toetsingsplichtig.
Voor de drie militaire gevechtsleidingsradars Herwijnen, Nieuw Milligen en Wier
wordt één toetsingshoogte van 1000 voet aangehouden. Daarnaast wordt geen
rekening gehouden met een eventuele ondersteunende dekking van elkaar, iedere
radar dient dus afzonderlijk een goede dekking te hebben.
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen betekend voor de
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
begin januan 2019 door Windstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen
gegevens, zijnde fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend.
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties
van het bouwplan en het eventuele verlies aan cadarbereik ten gevolge van de
schaduwwerking van het bouwplan.

Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 1 m2, fiuctuatiestatistiek
Swerling case 2, en loos alarmkans lx 10-6. Voor het bouwplan moet de
detectiekans geëvalueerd worden op een normhoogte van 1000 voet ten opzichte
van het maaiveld. Bij deze hoogte zal middeling van detectiekansen binnen een
cirkel met een straal van 500 m toegepast worden. In Figuur 12 worden de 2019
normhoogtegebieden voor alle drie radars getoond zoals die worden gehanteerd.
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Figuur 12. De ligging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een ster en de ligging
van de thans gehanteerde 2019 norrnhoogtes op 1000 voet voor de SMART-L
EWC GB radors te Wier (OrrnJe) en de nieuwe locatie Hen4nen (blauw) en
huidige MPR Nieuw Milligen (Bruin). Tevens zijn op deze kaart met een mde
mai*esing de locaties aangeven van beide nieuwe SMART-L
rivenht.çI&dinasmdrnç en met een oranje markering de bestaande MPR te
Nieuw Milligen.
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Detectiekans van de Qevechtsleidinpsradar te Herwflnen in de directe nabijheid van referenUa
het bouwplan DHW.2019-RT-1 00322111

BladIn Figuur 13 wordt de detecbekans van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen met 193
toepassing van de middeling getoond van de baseline (zonder voorgenomen
bouwplan) voor het gebied rond het nog te realiseren bouwplan. Zoals hierboven
gesteld bevindt dit gebied zich in een 1000 voet normhoogtevlak. Tevens is
middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500 m
toegepast. Figuur 14 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie
van het bouwplan. In Figuur 15 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt 90%.
In de groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte of in de
directe nabijheid van de locatie van het bouwplan en binnen het 1000 voet
normgebied is de kleinst berekende radardetectiekans 90%. Het bouwplan voldoet
dus aan de thans gehanteerde 2079 norm.

Figuur 13 Detectiekans van de gevecntsieiaingsraaarte 1-lerwijnen op 1000 voet boven het
bouwplan voordat dit is gerealiseerd (baseline). De locatie van het bouwplan is
ook weergegeven. De paaise stippen geven de locaties aan van de huidige
windturbines. Op dit figuur Is detedilekansmiddeling toegepast.
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20juni 2019

Onze reterentle
D1IW-2019-RT-1003221 11

Blad
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Figuur 14 D&ectiekans van de gevechtsleidingsrader te Heiwijneri op 1000 voet boven het
bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locaties van de nieuwe windturbines
met gele stippen.

Figuur 15 Het gebied rond het bouwplan uit Figuur 74 groter weergegeven.
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Detectekans van de gevechtsleidingsradar te Herwilnen in de schaduw van het o, fenUe
bouwolan DHW-201 9-RT-1 00322111

BladIn Figuur 76 is de detechekans op 1000 voet van de gevechtsleidingsradar te 21/23
Herwijnen uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten gevolge
van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is detectiekansmiddeling
toegepast met een straal van 500 m. In Figuur 17 is de detecfiekans berekend
voor heeIfde gebied na realisatie van het bouwplan. In Figuur 18 is het
schaduwgebied na realisatie van het bouwplan vergroot weergegeven. In deze en
voorgaande figuren is met een blauw gekleurde lijn de contour van de thans
gehanteerde 2019 1000 voet normvlak getekend van de gevechtsleidingsradar te
Herwijnen. Uit de figuren blijkt dat er geen verlies aan bereik is van de radar op
deze hoogte in de sector waarin sctiaduwwerking optreedt achter het bouwplan.
Het bouwplan voldoet hiermee aan de thans gehanteerde 2019 norm.

‘t
schaduwgebied van bouwplan v ordat deze is gerea seerd (base!ine).Op dit
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stîppe!Ijnen geven aan
waartussen de schaduw ken gaan ontstaan.

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

i nnovationI’NO for life

Datum
20juni2019

Onze referentie
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Figuur 17 Detectiekans van de govechtsieldingsredar te Herwijnen berekend op 7000 voet
In het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze Is gerealiseerd. Op deze
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippelljnen geven aan
waartussen de schaduw ontstaat.

-
- weergegeven, dus

nadat het bouwplan is gerealiseerd. De zwart gestippelde lijn geeft het
oorspronkelijke bereik aan zonder het bouwplan.
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6 Afkortingen Onze referentle
DHW-2019-RT-1 00322111

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland Blad
CTR Controlled Traffic Region 23123
EWC GB Early Waming Capability Ground Based
LIB Luchtvaart Inpassingsbesluit
MASS Military Approach Surveillance System
MPR Medium Power Radar
NAP Normaal Amsterdams Peil
NASA Nationat Aeronautics and Space Administration
PSR Phmary Surveillance Radar
Rarro Regeling algemene regels ruimtelijke ordenîng
RDS Rijksdriehoekstelsel
SMART-L Signaal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
TAR Terminal Approach Radar
WFF Wind Farm Filter

DEPARTEMENTAAL VERTROtMEUJK
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BS/AL/DCO

Van: rjksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 16juli 2019 14:36
Aan:
cc:

sweco.n!; C-LSK/DO/C4ISR/SAI R C2
Onderwerp: 20190716 Verlaring van geen bezwaar (VVGB) Windpian Groen (d.d. 2juli 2019. ref.

DHW-2019- RT-1 00322340)

Geachte heer
Het radarverstoringsonderzoek voor het Windplan Groen Flevopolder dat u door TNO hebt laten
uitvoeren (Referentie: DHW-2019- RT-1 00322340, d.d. 2juli 2019) is beoordeeld door het
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van het ministerie van Defensie zoals bedoeld in art. 2.5
vierde lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening.
Het CLSK heeft onder de hier vermelde voorwaarden geen bezwaar tegen de realisatie van deze
windmolenparken.
1. Er niet wordt afgeweken van de situatie zoals opgenomen in de radarhindertoetsing Windplan Groen Flevopolder van
02 Juli 2019 met als TNO referentie DHW-2019-RT-100322340 en project nr. 060.38347/01.28.01.
2. De plaatsing van de voor het windpian Groen relevante aantal nieuwe Luchtverkeersleiding t LVL) radars is
gerealiseerd en deze radars gevalideerde data leveren aan de luchtverkeersleiding.
3. De definitieve berekening met de nieuwe LVL radars bevestigt dat er geen overschrijding van de gestelde
radarverstoringslimiet is.
4. De plaatsing van de Gevechtsleidingradar te Herwijnen gerealiseerd is en deze gevalideerde data levert aan de
luchtgevechtslelding.
Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaar heeft tegen het realiseren van het Windpian Groen
Flevopolder zoals is voorgelegd, onder de hier boven vermelde voorwaarden.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatïes
Postbus 16169 1 2500 BO Den Haag
bezoekadres: St 16 - 4e verdieping 1 3511 BS Utrecht

M
T (secretariaat)
E rijksoverheid.nl
W http://www. ri iksvastgoedbedri if. ni
Het Rïjksvastgoedbedrijf 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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BS/AL/DCO

Van: 1

_____________

Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

Hal lo

Na intern overleg over jouw onderstaande opmerkingen hebben wij bijgaande reactie (zie hieronder in het rood).

Zoals eerder aangegeven zouden we graag de totale tekstvoorstellen van de aangepaste gedeelten even zien.
Daarna kunnen we de zienswijze intrekken, er van uit gaand dat het geheel ambtshalve wordt aangepast. Van dit
laatste zien we dan nog wel graag een bevestiging.

De VVGB is zojuist eveneens toe gemaild. Dit kan dan net als bij Windplan Blauw als bijlage worden opgenomen in
het inpassingsplan.

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 16169 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping 1 3511 BS Utrecht

M
T (secretariaat)
£ riiksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedriif.ni

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed

Van: [mailto minezk.nl
Verzonden: woensdag 10juli 2019 15:29
Aan:
CC: sweco.nl’;

Onderwerp: RE: Voorstel tekst inpassingsplan Windplan Groen

Dag

dinsdag 16juli 2019 14:36

[PaginanummerJ



De tekstvoorstellen voor de toelichting willen wij wel overnemen m.u.v. het woordje ‘hiertoe’ onder 5.9.2, 4e zin.
Immers de verplaatsing is ten behoeve van het nationaal belang / militaire veiligheid, en betekent daarnaast ook
een verbetering voor de windparken Zeewolde en Blauw.
Dit is akkoord.

Echter bij de gevraagde aanpassing van de planregel hebben wij bedenkingen. Aan windplan Blauw is wel een wgb
onder voorwaarden verleend maar is niet hiertoe een planregel toegevoegd. Het zou dan toch merkwaardig zijn om
de voorwaarde wel voor Groen, dat een jaar achterligt op de planning voor Blauw, in een planregel op te nemen.
En ook zal een voorwaardelijke verplichting in een planregel een ernstige blokkade zijn bij de financial close voor wp
Groen. De aanpassingen moeten immers door Defensie worden uitgevoerd en de initiatiefnemer van wp Groen
heeft hierop geen invloed. De banken wegen een risico waarop de initiatiefnemer geen sturing kan uitoefenen erg
zwaar zodat dit een struikelblok kan worden bij de financiering. Wij mogen toch aannemen dat Defensie voldoende
vertrouwen heeft in het uitoefenen van de eigen verantwoordelijkheid bij realisatie van deze voorwaarden.
Gezien de expliciete verwijzing in 4.2.6 naar de instemming van Defensie lijkt mij hiermee het belang van Defensie
voldoende geborgd. Kun je ons in deze opvatting volgen?
Voor Defensie/RVB is het van belang dat wordt geborgd dat Windplan Groen kan worden gerealiseerd als aan de
voorwaarden, zoals gesteld in de WGB wordt voldaan. Dit moet ook naar derden, die met de uitvoering worden
belast,duidelijk zijn. Daarom is een verwijzing in de planregels, naar de bijlage met de VVBG essentieel. Dit lijkt ons
geen probleem, omdat de VVGB toch al als bijlage aan het gehele inpassingsplan wordt toegevoegd.

Vr.gr.

Van: riiksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 10juli 2019 14:25
Aan: minezk.nl>
CC: rijksoverheid.nl>;

risoverheid,nl>; minezk.nl>; sweco.nl’
sweco.nl>

Onderwerp: Voorstel tekst inpassingsplan Windpian Groen

Hal 1o

In reactie op jouw tekstvoorstel voor het inpassingsplan Windpian Groen willen wij na intern overleg het volgende
voorstel doen.
Hierbij worden onze punten uit de eerdere zienswijze meegenomen (zie bijlage).

Zoals je aangeeft volgen we hierbij voor het grootste deel de analogie van Windpian Blauw.
Net zoals daarin wordt gedaan is het daarom ook raadzaam om in het definitieve inpassingsplan de binnenkort af te
geven VVGB (onder voorwaarde) als bijlage op te nemen. Daar kan dan in de tekst naar verwezen worden.

Tekstvoorstel Toelichting.

In paragraaf 4.2.6.

Voorafgaand aan vaststelling van dit inpassingsplan is bij de Minister van Defensie instemming gevraagd en onder
voorwaarden verkregen (zie bijlage nr...) over de voorgenomen windturbineopstelling, uitgaande van de verplaatsing
van de MR van Nieuw Mihingen naar Herwijnen, en uitgaande van een zodanige aanpassing van het Mass
radarsysteem (verkeersleidingnetwerk) dat de dekkingsgraad wordt verhoogd tot een acceptabel niveau (d. w.z.
minder dan 10 % verstoring).

In paragraaf 5.9.2. onder Defensieradar. 4e zin.

[Paginanummer]



“Een bestaande radarpost.... (verstoring).”, moet hierbij worden vervangen door: “De bestaande radarpost Nieuw
Milligen zal hiertoe eerst moeten worden vervangen door de radarpost Herwijnen, en het verkeersleidingnetwerk zal
zodanig moeten worden aangepast dat de dekkingsgraad wordt verhoogd tot een acceptabel niveau (minder dan 10
procent verstoring).”

In paragraaf 5.9.2. onder Defensieradar, ? alinea.

Invoegen tekst ÷ kaart, zoals aangegeven in zienswijze onder “Laagvlieggebied helikopters Defensie”.

Tekstvoorstel Regels.

In navolging van hetgeen we hebben aangegeven in de zienswijze onder “RegeIs’ dat bij art. 4. Bedrijf
Windturbinepark, het plaatsen van de beoogde windturbines slechts mogelijk is, als is voldaan aan de voorwaarden,
zoals gesteld in de WGB, zie bijlage nr...

Graag zouden we dan de aangepaste tekstvoorstellen willen zien. Daarna kunnen we de zienswijze intrekken, er van
uit gaand dat het geheel ambtshalve wordt aangepast. Van dit laatste zien we dan nog wel graag een bevestiging.

Hopelijk gaan we er zo uit komen.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 16169 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 4e verdieping 1 3511 BS Utrecht

M
T (secretariaat)
E rijksoverheid.nl
W http ://www.rijksvastgoedbedriif. ni

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rîjksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed

Van:
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 15:50
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: minezk.nl>; ‘Vranken, Luuk’ sweco.nl>
Onderwerp: RE: Procedure WGB en planprocedure Windpian Groen

[Paginanummerj



Dag

Na herlezen van jouw mail en de teksten van inpassingsplan Blauw waarnaar je verwijst, stel ik voor dat wij aan de
tekst van inpassingsplan Groen paragraaf 4.2.6 toevoegen:

Voorafgaand aan vaststelling van dit lnpassingsplan is instemming gevraagd en onder voorwaarden verkregen over
de voorgenomen windturbineopstelling, uitgaande van de verplaatsing van de LAR van Nieuw Millingen naar
Herwijnen, en uitgaande van een aanpassing van het Mass-radarsysteem te Lelystad, conform de TNO sïmulatie
resultaten Hensoldt A5R-NG vl.0.

Komt dit voldoende tegemoet aan je onderstaande bericht?

Met vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 20juni 2019 16:46
Aan: minezk.nl>
CC: tijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Procedure WGB en planprocedure Windplan Groen

Hal lo

In aansluiting op het onderstaande en overleg met diversen kan ik het volgende aangeven.

Procedure WGB onder voorwaarden
De procedure m.b.t. de VVGB onder voorwaarden is na overleg met diverse partijen bij de luchtmacht (CLSK) in gang
gezet op basis van het TNO onderzoek “Eerste voorlopige simulatie resultaten Hensoldt ASR-NG vl.0”. Bij het
afgeven van de WGB zullen dan technische randvoorwaarden worden gevoegd, gericht op het voorkomen van
hinder a.g.v. het Windplan Groen voor het Defensieradar. CLSK en RVB hopen hier op zo kort mogelijke termijn op
terug te komen.

Planprocedure inpassingsplan
Los van bovenstaande procedure WGB, blijft Defensie vast houden aan het standpunt dat de formulering in het
inpassingsplan in deze vorm m.b.t. het niet van toepassing zijn van hetgeen is gesteld in Barro en Rarro voor
Rijksinpassingsplannen, in combinatie met het feit dat niet wordt benoemd dat toestemming van Defensie nodig is
(VVGB) i.v.m. het Defensieradar, niet acceptabel is. Hiermee wordt, met name naar buiten toe, onvoldoende
waarborg gegeven voor dit belang van Defensie. Dit temeer daar het WGB ook nog onder voorwaarden wordt
afgegeven, die nog concreet moeten worden ingevuld. De zienswijze blijft daarom nog overeind tot dat er een
tekstvoorstel is overgekomen dat voor alle partijen acceptabel is. Zoals vanmiddag besproken tussen
en is hier dus enige nuancering nodig.
In deze kan ik nog wijzen op het rijksinpassingsplan Zeewolde (zie par. 4.2 en 5.9) waar na een soortgelijke reactie
van de kant van Defensie/RVB het tekstgedeelte over het niet van toepassing zijn van Barro en Rarro wel is
weggelaten (zie ook bijlage nr 2, punt 004) . Eventueel kan hierbij ook als richtlijn dienen de completere beschrijving
in het rijksinpassingsplan Blauw (zie par. 4.2.6. en 5.10.1 t/m 5.10.3) waarin duidelijk wordt aangegeven dat
toestemming van Defensie wordt gegeven na het voldoen aan de voorwaarden die zijn gevoegd bij het WGB.
Graag zien we daarom een verbeterd tekstvoorstel tegemoet. Als we hier gezamenlijk uitkomen, zal de zienswijze
natuurlijk worden ingetrokken.

De overige, meer tekstuele punten in de zienswijze, kunnen eventueel ook als ambtshalve wijzigingen in de
definitieve versie worden opgenomen.

[Paginanummer]



Hopende je hiermee voldoende te geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement t Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 16169 1 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping 1 3511 85 Utrecht

M
T (secretariaat)
E rijksoverheid.nl
W http ://www. ri jksvastgoedbedriif. nI

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

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

{Paginanummerj
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BS/AL/DCO

Van:

___________________

rr
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 13:18
Aan:

BS/AL/H DB/Belmdwrs; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP;

DMO/B&B/PL&DV/PL&R;
DMO/PROJN/STG P; AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41;

BS/AL/DJZ/CI BST;
AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTz8c; AL/HDFC/Dir

Begrot/AfdVaglzBc
CC:
Onderwerp: RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus
Bijlagen: Fiches bundel Herwijnen 080819 (85 12-08).docx

In deze versie ook nog een aantal aanvullingen van mijn kant. De aanvullingen van heb ik hier dus
niet bij betrokken.

Vr.gr.

Van:
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2019 14:3 1
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl: mindei.m, - mmdef.nl: mindef.nl;
mindef.nl; mindef.nl;

Onderwerp: RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus

Beste collega’s,

Bijgaand enkele aanvullingen, vragen en opmerkingen van mijn kant.

Groet,

Van: mindef.nI

_______

Verzonden: vrijdag 9 augustus 2019 09:47
Aan: mindef.nl; minder.nl; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl: mïndef.nI;
-

rijksoverheïd.nl>;
mindef.nI; mindef.nI: minezk.nl:

minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus

Beste

Ik heb een paar (summiere) opmerkingen geplaatst in het document.
Ik heb verder geen antwoord op de (veelal procedurele) vragen, sony!



Groet,

Van: B$/AJJHDB/Belmdwrs
Verzonden: donderdag 8 augustus 2019 17:08
Aan: EMSD, BS/AUDS/Dfr. Plan./AfdLuOptr •mindef.nI>;

1 Imindef.nl>;
1 Ing., DMOIPROJNIPROJN DW mindef.nl>;

DMO/B&B/PL&DV/PL&R mindef.nl>;
DMO/PROJN/ TGP mindef.nl>; AIJDS/Dir. Plan]Afd W&C41
- _def.nl>;• BS/AUDJZ/Cl BST rr

1 • t nïksoverheid.nl) iijksoverheid,
rijksoverhe mi>; rijksoverheid.nl’
Iniksoverheid.nl>; AVITDFC/Dfr BegrotlAfdVagTzBc

rmndef.nl>; ALJIIDFC/Dir BegrotfMdVagTzBc
mindef.nI>; minezk.nl; minbzk.nl

Onderwerp: Fiches Herwijnen versie 8 augustus

Allen,

Bijgevoegd de aanzet tot fiches die een plek moeten krijgen in de bundel voor het AO Herwijnen van 4
september. Graag ontvang ik uw bijdragen om de p.m in te vullen, dit gaarne voor a.s maandag 13.00 uur,
zodat ik in de loop van maandag een nieuwe versie kan maken en verspreiden.
Voor maandagochtend hebben enkelen van jullie een uitnodiging ontvangen om de stand van zaken van de
bundel door te spreken. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel willen aanschuiven, dan
bent u welkom om 10.00 uur in PKC DO 16/Soldaat.

Met vriendelijke groet.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden.
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

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

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
maandag 12 augustus 2019 11:00

Beimawrs;

BS/ALJDJZ/CI BST;
AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc;

AL/HDFC/Dir Eeg rot/AfdVagTzBc; minezk.nl
RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus
Fiches bundel Herwijnen 080819 - opmerkingen BH, HK en Mi (003).docx

Bij deze enkele aanvullingen van mijn kant.

liet vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB j Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 I4PC 55A

M +31
mindet. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project i.lanagement Assistente: +31

Van:
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2019 14:31

Aan:
EMSD, BS/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuoptr;

DMO/B&B/PL&DV/PL&R;

AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41;
AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc,

minezk.nl

Onderwerp: RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus

Beste collega’s,

Bijgaand enkele aanvullingen, vragen en opmerkingen van mijn kant.

Groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>

Verzonden: vrijdag 9 augustus 2019 09:47

Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nI; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nI;

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

Allen,

BS/AL/H DE!
Plan./AfdLuOptr;

DMO/PROJN/STGP;

EMSD, BS/AL/DS/Dir.
DMO/B&B/PL&DV/PL&R;

AL/DS/Dit. Plan./Afd IV&C41;

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

DMO/PROJN/STGP;
BS/AL/DJZ/CI BST;

AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc;
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rijksoverheid.nl>; rllKsoverheid.nI>; mindef.nI:
mindef.n minezk.nl; minbzk.nI>

Onderwerp: RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus

Beste

Ik heb een paar (summiere) opmerkingen geplaatst in het document.
Ik heb verder geen antwoord op de (veelal procedurele) vragen, sorry!

Groet,

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: donderdag 8 augustus 2019 17:08
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;

mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN
DIP mindef.nl>; DMO/B&B/PL&DV/PL&R mindef.nl>;

DMO/PROJN/STGP mindef.nI>; AL/DS/Dir. Plan./Afd
IV&C41 mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nb;

rijksoverheid.nl)’ rijksoverheid.nl)
riiksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl’ riiksoverheid.nl>;

AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagrzBc mindef.nl>; AL/HDFC/Dir
Begrot/AfdVagTzBc mindef.nb; minezk.nI; minbzk.nl
Onderwerp: Fiches Herwijnen versie 8 augustus

Allen.

Bijgevoegd de aanzet tot fiches die een plek moeten krijgen in de bundel voor het AO Herwijnen van 4
september. Graag ontvang ik uw bijdragen om de p.m in te vullen, dit gaarne voor a.s maandag 13.00 uur,
zodat ik in de loop van maandag een nieuwe versie kan maken en verspreiden.
Voor maandagochtend hebben enkelen van jullie een uitnodiging ontvangen om de stand van zaken van de
bundel door te spreken. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel willen aanschuiven, dan
bent u welkom om 10.00 uur in PKC DO 16/Soldaat.

Met vriendelijke groet,

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no lïability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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doc 124

BS/AL/DCO

Van: DO
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 18:13
Aan:
Onderwerp: Re: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u

thanks

Director Operations
RNLAf

Op 13 aug. 2019 om 15:21
mindef.nl> het volgende geschreven:

Goedemiddag

0p4 september staat een A0 gepland, waarin wordt gesproken over de plaatsing van de 2e
SMART-L radar op Herwijnen. In de volgende alinea de case in een notendop. In bijlage de
(zeer lange) concept bundel voor de minister die wordt samengesteld door HDB ism DM0,
DPlan en CLSK. Ik heb daar weinig aan bij gedragen (erg veel procedurele vragen). CLSK is
wel operationeel stakeholder, dus ik lees wel mee. Het belang voor ons is groot, onze invloed
daarentegen niet zo groot. Het dossier is in goede handen bij HDB met goede
coördinatie met DM0, DPlan en mij. Ik heb nog geen idee hoe dit gaat rollen. Op verzoek van
de 1-1DB stuur ikje de bundel.
Advies:

artll

Denotenoop: 10.1.b
Herwijnen is veel beter (optimaal binnen NLD). Om de radar daar neer te

mogen zetten, moet het bestemmingsplan van het Defensieperceel wijzigen naar “radarlocatie”.
Dat was het vroeger, toen het in gebruilc was bij LVNL, maar nu niet meer. De gemeente was
eerst toeschietelijk naar Defensie, maar na de verkiezingen en fusie van omliggende gemeenten
niet meer. Nu is er op mînisterieel niveau ingegrepen en volgt er een Rijkscoördinatieregeling en
inpassingplan tRIP), waarmee de overheid het besluit om de vergunning te verlenen kan
overnemen. Deze hele case wordt besproken in het A0, met daarbij natuurlijk de nodige
positionering en vragen van partijen.

Groet.

—
Van: BS/AUHDB/Belmdwrs
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 17:52
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;

minbzk.nl>: EMSD, CLSKIPLV C



LSK/DO/C4ISRJSAIR C2 mindef.nI>; EMSD,
BS/ALJDS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;
DMO/B&B/PL&DV/PL&R 1 mindef.nl>:
DMO/PROJN/STGP 1 • mindef.nl>; AIJDSIDfr. Plan]Afd
W&C41 minder n>: S/AJDJZ/Cl BST

m;naer.Jt>;I 1 rijksoverheid.nl>;

1 1 1 1 nKsoverne1d.n1> 1 ALJHDFCJDIr
Begrot/AfdVagTzBc 1 1 1 • rnindef.nJ>; 1 11HDFC/Dir
Begrot/AfdVaglzBc mindef.nl>; minezicnl
CC: MA, BS/AUHDB mindef.nl>
Onderwerp: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u

Allen,

Bijgevoegd de versie van de bundel van 12 aug. 18.00 uur. De planning is om op 19 augustus
een bundel gereed te hebben om aan te bieden aan de Stas. Dus gaarne voor die tijd uw
directeuren mee laten lezen. Ik blijf de komende dagen graag correcties, suggesties en
aanvullingen ontvangen om de bundel te voltooien. Er staan nog een groot aantal pm’en in, door
vakanties is het lastiger om die in te vullen, maar ik reken op uw medewerking. Vrijdag wil ik
een nieuwe versie verspreiden, dus gaarne uw reactie donderdag cob.

Met vriendelijke groet,

2



doc 126

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:

BS/AL/DJZ/Cl BST
dinsdag 13 augustus 2019 16:26

BS/ALIH DB/Belmdwrs;
DIP;

Ing., DMO/PROJN/PROJN

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

CC:
Onderwerp:
Bij lagen:

Beste

DM0!B&B/PL&DV/PL&R; DMO/PROJ N/STGP;
AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41;

AL/HDFC/Dir Beg rot/AfdVagTzBc; AL/H DFC/Dir
BegroVAfdVaglzBc; minezknl

MA, BS/AL/HDB
RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u
Defensie - radarstation Herwijnen [PRDF-1101 0006]; Bundel Algemeen Overleg
Herwijnen 120819 1800 - MVF.docx

Zie in de bijlage mijn aanvullingen en enkele opmerkingen/vragen op de AO-bundel.

Daarnaast heb ik telefonisch advies gevraagd aan de LA i.v.m. de richtafstanden van milieucategorie 6. Zie in de andere
bijlage zijn reactie en advies om niet zozeer op de inhoud van die VNG-brochure in te gaan, maar vooral te benadrukken
dat daarvan gemotiveerd kan worden afgeweken.

Met vriendelijke groet,

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC 1 Kalvermarkt 32 1 2511 BS 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 IPC 586

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 17:52
Aan: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP;
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr
DMO/B&B/PL&DV/PL&R; DMO/PROJN/STGP

BS/AL/DJZ/Cl BST
AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc; AL,.

CC: MA, BS/AL/HDB
Onderwerp: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u

Woensdagmiddag vrij

EMSD, CLSK/PLV C

AL/DS/Dir. PIan./Afd IV&C41;

IwncC/Dir Begrot/AfdVagTzBc; minezk.nl



Allen,

Bijgevoegd de versie van de bundel van 12 aug. 18.00 uur. De planning is om op 19 augustus een bundel gereed te
hebben om aan te bieden aan de Stas. Dus gaarne voor die tijd uw directeuren mee laten lezen. Ik blijf de komende
dagen graag correcties, suggesties en aanvullingen ontvangen om de bundel te voltooien. Er staan nog een groot aantal
pm’en in, door vakanties is het lastiger om die in te vullen, maar ik reken op uw medewerking. Vrijdag wil ik een nieuwe
versie verspreiden, dus gaarne uw reactie donderdag cob.

Met vriendelijke groet,

2



doc 128

BS/AI/DCO

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 09:51
Aan:

DMO/PROJN/STGP; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u

Oké. Ik bedoelde met “de schepen” natuurlijk ook “in vlootverband”, maar dat is wellicht niet duidelijk opgeschreven. Ik
had van een marine collega (enige tijd geleden) juist begrepen dat zij hun LCF (en dus ook de SMART-L op dat schip)
inzetten als een commando centrale voor, en voor de luchtverdediging van een vloot. En dat ze de radar vooral voor
“eigen gebruik” inzetten en niet voor de verdediging van Nederland, in principe niet boven Nederland.

Maar goed, in principe zijn beide taken natuurlijk te omschrijven als lucht- en ruimtebeeld opbouw en IAMD.

‘“ Start tekstvoorstel
Defensie beschikt naast de twee Luchtmacht luchtverdedigingsradars in Wier en Nieuw Milligen ook over diverse
radarsystemen op de marineschepen, zeven luchtverkeersleidingsradars en diverse kleinere, gespecialiseerde radars
behorende bij luchtverdedigingssystemen zoals de Patriot. Van deze systemen zijn alleen de luchtverdedigingsradars op
de vier luchtverdedigings- en commandofregatten fLCF) van de Marine vergelijkbaar met de radars in Wier en Nieuw
Mi II ige n.

De overige radars zijn technisch en in gebruik niet te vergelijken met de systemen op Wier en Nieuw Milligen.
*** Einde tekstvoorstel ‘‘“

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.detensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van:
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 17:16
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; DMO/PROJN/STGP;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLucptr
Onderwerp: RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u

CZSK en CLSK gebruiken de SMART-L voor dezelfde operationele doelstellingen: lucht- en ruimtebeeldopbouw ten
behoeve van Air Policing (boven Nederland, in vredestijd) en Integrated Air & Missile Defence. Een LCF is “force” middel,
dus niet gericht op haar eigen verdediging maar op die van een vlootverband (als het alleen voor haar eigen verdediging
was, kon ze beter niet gaan varen



Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 17:04
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

mindef.nl>
Onderwerp: RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u

Dank je voor je aanvulling

Je eerste opmerking zal ik doorgeven aan

Op zich snap ik je tweede bullet en eerlijk gezegd was ik inderdaad de SMART-L’s van de marine vergeten, maar het
hangt er een beetje van af of het hier om een technisch verschil of operationeel verschil gaat. In mijn beeldvorming
gebruikt CZSK de SMART-L radars voor een volledig ander doel dan wij. Op de fregatten worden de SMART-L vooral
gebruikt voor de verdediging van het schip en de vloot, terwijl wij de SMART-L vooral gebruiken voor de bewaking van
het NL luchtruim (correct me if l’m wrong en Dus in die zin is er een essentieel verschil tussen de radars van
Wier en Herwijnen en de overige defensie radars.

Maar ik zal een nieuw tekstvoorstel naar sturen waarin de marine SMART-L’s in het verhaal worden
meegenomen. Ik denk bijvoorbeeld aan:

Start tekstvoorstel ‘“‘

Defensie beschikt naast de twee Luchtmacht luchtverdedigingsradars in Wier en Nieuw Milligen ook over diverse
radarsystemen op de marineschepen, zeven luchtverkeersleidingsradars en diverse kleinere, gespecialiseerde radars
behorende bij luchtverdedigingssystemen zoals de Patriot. Van deze systemen zijn alleen de luchtverdedigingsradars op
de vier luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) van de Marine technisch vergelijkbaar met de
luchtverdedigingsradars in Wier en Nieuw Milligen. De radars op de LCF worden echter voor een ander doel gebruikt
dan de beide radars op land. De luchtverdedigingsradars van de Luchtmacht zijn gericht op de bewaking van het
Nederlandse luchtruim, terwijl de radars op de LCF worden gebruikt voor zelfverdediging van de schepen.

De overige radars zijn ook technisch niet te vergelijken met de systemen op Wier en Nieuw Milligen.
Einde tekstvoorstel

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: DMO/PROJN/STGP
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 15:00
Aan: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP mindef.nI>;

mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr< mindef.nl>
Onderwerp: RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u

2



De afgelopen tijd heb ik slechts zijdelings meegekeken met deze bundel, bij deze wil ik toch twee (wellicht niet
relevante) kanttekeningen plaatsen:

• op pag. 11 en 12 wordt gesproken over ‘Iuchtverkeersradars’, moet dat niet zijn
‘luchtverkeersleid ingsradars’?

• de vraag op pag. ii ‘Is er een essentieel verschil tussen de radars in Wier en Nieuw Milligen
en de andere radars van Defensie?’ wordt onomwonden met JA beantwoord. Bij deze beantwoording
wordt er kennelijk impliciet van uitgegaan dat het alleen over grondgebonden radars gaat. Maar om de
concrete vraag volledig (en politiek correct) te beantwoorden zie ik toch wel enige nuancering: er is m.i. geen
essentieel, verschil tussen de genoemde radars en de 3D radars (zoals de SMART-L) in gebruik bij CZSK.

Aan jullie om te beoordelen of deze opmerkingen relevant zijn voor doorgeleiding aan HDB.

mvrg t,

PS - in antwoord op vraag van (pag. 11) of Materieelprojectenoverzicht (MPO) niet het Defensie Producten
Overzicht DPO is geworden: het MPO heet vanaf 2019 inderdaad DPO, dit staat echter niet voor Defensie Producten
Overzicht maar voor Defensie Projecten Overzicht (verschil tov MPO is dat voortaan niet alleen Materieelprojecten
maar ook Infra- en IT-projecten hierin worden opgenomen).

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 14:32
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs c mindef.nl>
CC: MA, B5/AL/HDB mindef.nI>; minbzk.nl>;

_________

mindef.nI>;

_________________

EMSD,
BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nI>; DMO/B&B/PL&DV/PL&R

mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;
AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41 mindef.nI>; BS/AL/DJZ/Cl BST

mindef.nI>; riiksoverheid.nl>;
rijksoverheid.nl>; AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc mindef.nl>;

AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVaglzBc mindef.nl>; minezk.nl
Onderwerp: RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u

Bij deze nog een aantal aanvullingen op de bundel.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 EB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31
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Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 17:52
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;

minbzk.nl>; mindef.nI>;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;

DMO/B&B/PL&DV/PL&R mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP
mindef.nl>; AL/DS/Dit. PIan./Afd IV&C41 mindef.nI>;

BS/AL/D]Z/CI BST mindef.nl>; riiksoverheid.nI>;
riiksoverheid. nl>; AL/H DFC/Di t Begrot/AfdVagTzBc

mindef.nI>; AL/HDFC/Dir Begtot/AfdVagTzBc mindef.nI>;
minezk.nI

CC: MA, B5/AL/HDB mindef.nI>
Onderwerp: Bundel AD Herwijnen versie 12 augustus 18 u

Allen,

Bijgevoegd de versie van de bundel van 12 aug. 18.00 uur. De planning is om op 19 augustus een bundel gereed te
hebben om aan te bieden aan de Stas. Dus gaarne voor die tijd uw directeuren mee laten lezen. Ik blijf de komende
dagen graag correcties, suggesties en aanvullingen ontvangen om de bundel te voltooien. Er staan nog een groot aantal
pm’en in, door vakanties is het lastiger om die in te vullen, maar ik reken op uw medewerking. Vrijdag wil ik een nieuwe
versie verspreiden, dus gaarne uw reactie donderdag cob.

Met vriendelijke groet,

4



doci 31

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 09:31
Aan: AL/HDB; BSIAL/HDB/Belmdwrs
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

C-LSK/DO/C4ISR; rijksoverheid.nI;
BS/AL/DJZ/CI BST

Onderwerp: Re: HERWUNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

Hoi

4: De vraag of er een vrijer liggend perceel geschilcbaar is in de omgeving is niet ter competentie van CLSK
maar RVB. De vraag waar de radardekking ook goed zou kunnen zijn, moet worden uitgezocht door TNO,
dat kan CLSK niet. Die contact / contracten lopen via DM0.

Ik kan wel nog helpen met een operationele blik naar een goede positie van de radar (geografisch en tav
tereinhoogtes versus radarhorizon), maar daannee maken we vanuit een dekkingspersepctief geen
puntianding op Herwijnen. We komen er wel dicht in de buurt.

Groet,

Van:’ ALIHDB” mindef.nl>
Datum: woensdag 21 augustus 2019 om 23:15:55
Aan:’ BS/AIJHDB/Belmdwrs” mindef.nl>
Cc: r__________________ Ing., DMO/PROJN/PROJN DW” mindef.nl>,

• • mindef.nl>,,’

• • • C-LSK/DO/C4ISR’ mïndef.nl>,’ rijksoverheid.nl”

< • ijksoverheid.nl> 1 BS/Al]DJZIC1 BST”

< 1 1 Imindef.n1>
Onderwerp: Re: HERWUNEN voorbereiding van het A0 en gesprek STAS / Burgemeester

Ik ken de grote lijnen in bundel niet alle details. De bundel geeft op een aantal zaken nog onvoldoende
diepgaand antwoord op de vragen van de STAS. Ik zal hieronder nog een keer toelichten

1) Stikstof: STAS noemde als concreet voorbeeld de blankenburgtunnel waar ze van haar ambtsgenoot heeft
gehoord dat de stikstof problemen in de keten zaten en niet bij de tunnel zelf. lic weet dat jouw beste weten
in dit dossier waardevol is, maar als je het kunt checken met IenW of LNV dan graag.

2) Inmiddels ook gezien; happy met dit fiche. Een aanvulling nodig... Hebben we ook na de gemeentelijke
herindeling de bewoners van West Betuwe (inclusief het nieuwe aandeel) geïnformeerd? heb jij
het antwoord?

3) STAS meende dat een zogeheten voorhangprocedure (tijdens de RW fase) mogelijk was. Graag toch even
checken



4) as said locatiekeuze en beoordeling van beschikbare alternatieven wordt wsl het centrale punt (zie ook de
brief van de gemeente). Daar moeten we een sLuitend verhaal hebben en dat is er nu niet.
Zo moeten we de factoren van het afwegingskader benoemen. De belangrijkste zijn coverage en spreiding.
Die zijn in Herwijnen goed. Maar wat nu als we de radar op de Maasviakte zetten. waarom is de spreiding
en de coverage dan minder goed? Hoe kwalificeren we dat. Waarom kan hij niet in Tiel, Leerdam of
Zaitbommel staan? Of is er niet ergens in de omgeving van Herwijnen een nog vrijer liggend perceel te
vinden. de vraag aan CLSK blijft om dit uit te diepen

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 21 aug. 2019 om 21:55 BS/AUHDBfBelmdwrs mindef.nl> het
volgende geschreven:

allen,

In de bundel die de Stas vandaag heeft ontvangen zijn fiches opgenomen die antwoord geven
op de gestelde vragen. Bijgevoegd de grove versie van de bundel die naar de Stas is gegaan.
Externe documenten (met name H6 en H7) zitten niet in deze bijlage (uiteraard heeft de Stas
die wel), maar de belangrijkste info m.b.t onderstaande vragen staat in fl4. Dus ga van die
informatie uit om aanvullingen te geven, waarmee het antwoord op de vragen kan worden
gegeven.

1) stikstof, bij de bouw moet rekening worden gehouden met de stikstofemissie van mobiele
werktuigen, dus als er op het perceel bij Herwijnen een betonmolen komt te draaien, dan
moet daar rekening mee worden gehouden. Ook moet rekening worden gehouden met de af-
en aanvoer van werkvoertuigen.
Alles wat elders wordt gefabriceerd of op het moment dat het verkeer opgaat in het heersende
verkeersbeleid (bijv snelweg) hoeft naar mijn beste weten geen rekening mee gehouden te
worden. In de stilcstofberekening voor Herwijnen is uitgegaan van 6 maanden
werkzaamheden door mobiele werkvoertuigen.

2) fiche participatie omwonenden gaat hier op in
3) fiche RCR en RP gaat hier op in. Kamer controleert alleen of RCR zorgvuldig en juist is
en kan ingrijpen door motie in te dienen. Bij RW hebben lagere overheden een rol, de Kamer
niet.
4) fiche locatiekeuze Herwijnen gaat hier op in

Van:’ AUHDB”
mindef.nkmailto m

Datum: woensdag 21 augustus 2019 om 19:52:20
Aan:’ Ing., DMOIPROJN/PROJN DW’

mindef.nl<mailto mindef.nl»,’

mindef.nl<mailto mindef.nl».,’
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BS/AUHDB/Belmdwrs”
Cc:’

mindef.nl
ALJHDB” mindef.nkmailto mindef.nl»,

• rijksoverheid.nl”
n]Ksovernelu.nI<mallto n]Ksoverheid.m

Onderwerp: HERWUNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

All

Zojuist met STAS gesproken over Herwijnen. Daar komen de volgende aanvullende vragen
uit voort:

Ervan uitgaande dat er bij de bouw zelf geen issues zijn v.w.b. stikstofdepositie omdat
Herwijnen niet nabij een Natura 2000 gebied ligt stelde de STAS de vraag of er dan in de
keten problemen kunnen bestaan (bijv bij aanmaak en transport beton voor de toren. Ze gaf
aan dat IenW hier hij wegenbouw ook problemen mee had. kun jij bij IenW navragen
welk schrikbeeld her mogelijk op ons afkomt. kun je in overleg met de bouwer van
de toren treden (mogelijk via Thales) en navraag doen of hij problemen verwacht.. .7

- STAS wil een gedetailleerd overzicht van publieksuitingen en bijeenkomsten. Daarbij
graag antwoord op de vraag hoe zijn de mensen destijds uitgenodigd, via de krant of huis aan
huis post. kun je een gedetailleerd overzicht verzorgen mci aantallen bezoekers (mag
natuurlijk een inschatting zijn).

- STAS wil weten welke zeggenschap de Kamer nog heeft na de RCR op het moment
dat we met de RW beginnen. Kan er door de Kamer dan nog worden ingegrepen d.m.v. bij v
een voorhang procedure? graag via BZK of onze DJZ uitzoeken

- We verwachten dat de alternatieven het centrale punt van de discussie gaan worden.

o Waaraan moet de locatie voldoen?

§ Coverage (uitlegdat het een locatie in het vlakke land moet zijn)

§ Spreiding (uitleg van het grote plaatje dat logisch moet leiden tot een geografisch gebied
met N/O/ZIW grens)

§ Gunstig Bestemmingsplan of Bestemmingsplanwijzigingsmogelijkheden

§ Eigen grond 9voorkeursargument maar aankoop is ook een mogelijkheid)

§ Een terreindeel zonder bebouwing in de directe omgeving

§ De tijdsfactor... waarom hebben we nu haast

1
1
1
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De antwoorden mci de rederneerljn wil ik graag uiterlijk zondagmorgen ontvangen. We
gaan dinsdag voor de voorbespreking voorbespreken. Agendauitnodiging volgt

Directeur Integraal Beleid

Hoofddfrectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 12511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-19
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands
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BS/AL/DCO

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 08:51
Aan: AL/HDB; BS/AL/HDB/Belmdwrs
CC:

C-LSK/DOIC4ISR; rijksoverheid.nl;
BS/AL/DJZ/CI BST

Onderwerp: RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

In antwoord op 2: De (oude) Gemeente Lingewaal heeft op 11 oktober, dus vrij kort voor de gemeentelijke
herindeling (1 januari dit jaar) besloten öm niet akkoord te gaan met ons verzoek voor een nieuw bestemmingsplan.
Na 11 oktober hebben wij enige tijd nodig gehad om ons te beraden op de stappen en vervolgens zijn we met de
voorbereidingen van het RCR en RIP aan de slag gegaan. Er was dus na de herindeling nog geen reden om de
omwonenden te informeren. Dit gaan we uiteraard nog wel doen en in de huidige planning staat dat voor begin
november dit jaar op het schema.

Deels in antwoord op vraag 4: Ik denk dat een belangrijk deel van het argument om voor Herwijnen te kiezen zit in
het feit dat er al een radar stond, dus waarom een ander perceel kopen in één van de omliggende gebieden waar
nog nooit een radar heeft gestaan, en dat gecombineerd met een (bij aankoop nog) positieve gemeente en een TNO
onderzoek die deze positie als zeer geschikt uitwees. Het zou mij zeer onlogisch lijken om in die situatie, zonder de
kennis van nu, nog een keer op zoek te gaan naar een ander terrein in de buurt.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 53 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nI/dmo
Project Management Assistente: ÷31

AL/HDB
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 23:16
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

•; C-LSK/D0/C4ISR; rijksoverheid.nI;
BS/AL/DJZ/Cl BST
Onderwerp: Re: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

Ik ken de grote lijnen in bundel niet alle details. De bundel geeft op een aantal zaken nog onvoldoende
diepgaand antwoord op de vragen van de STAS. llc zal hieronder nog een keer toelichten

1) Stikstof: STAS noemde als concreet voorbeeld de blankenburgtunnel waar ze van haar ambtsgenoot heeft
gehoord dat de stikstof problemen in de keten zaten en niet bij de tunnel zelf Ik weet dat jouw beste weten
in dit dossier waardevol is, maar als je het kunt checken met IenW of LNV dan graag.
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Fiche. 7, Stralïng en gezondheïd, ICNIRP limiet

Kern

Bij straHng is onderscheid te maken tussen ioniserende straling en non
ionisetende straling. Bij de radar is sprake van non-ioniserende straling,
hiervan is wetenschappelijk alleen aangetoond dat dit tot opwarming van
(delen) van het lichaam kan leiden.

Om gezondheidsschade van sterke elektromagnetische velden te
voorkomen heeft een internationale commissie (ICNIRP)
blootstellingslimieten opgesteld voor elektromagnetische velden, die ook
in Nederland worden gehanteerd. Deze limieten bevatten een ruime
veiligheidsmarge, die rekening houden met kwetsbare groepen, zoals
ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. De
International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP)
beoordeelt hiervoor regelmatig de stand van de wetenschap op het gebied
van elektromagnetische velden en gezondheid. Er zijn verschillende
blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden van verschillende
frequenties. Deze richtlijnen omschrijven de methodiek die gevolgd moet.
worden om de blootstelling aan niet-ioniserende straling te bepalen. De
ICNIRP schrijft limietwaarden voor, waar de blootstelling onder moet
blijven. ‘Onder de limiet’ betekent dat volgens de huidige
wetenschappelijke inzichten de mens voldoende bescherming wordt
geboden tegen blootstelling aan radiofrequente velden.

De Europese Unie heeft alle lidstaten aanbevolen om de
blootstellingslimieten van de ICNIRP na te leven ter bescherming van de
gezondheid van de bevolking. Het RIVM heeft een overzicht van het
internationale beleid op het gebied van risico’s van elektromagnetische
velden. Per land kan wel de wet- en regelgeving verschillen, mede omdat
de Europese aanbeveling niet bindend is. Zo zijn er lidstaten die (a) de
aanbevolen limieten hebben opgenomen in nationale wetgeving, (b) de
limieten niet-bindend hebben verklaard, of soepelere limieten of helemaal
geen regelgeving hebben, en (c) strengere limieten hanteren uitgaande
van het voorzorgprincipe en/of als gevolg van publieke druk.

De ICNIRP-limieten worden ook in Nederland gehanteerd. De Raad van
State heeft in diverse uitspraken gesteld dat de ICNIRP-richtlijnen in
Nederland als grondslag voor besluitvorming mogen worden gebruikt.



Door Thales is onderzocht of de straling die van de radar vrijkomt valt
binnen de gezondheidsnormen. Hierbij is getoetst aan de ICNIRP
richtlijnen. Omdat het Thales rapport (uit 2016) voor de leek moeilijk is te
begrijpen is recent opdracht verleend aan TNO om meer uitleg te geven
over ICNIRP en specifiek in te gaan op de radar van Herwijnen en de
bevindingen van Thales. Recent is TNO gevraagd om ook de cumulatie van
verschillende bronnen te beschouwden. Dit laatste rapport is in april 2019
opgeleverd en in juni 2019 geactualiseerd en is bedoeld voor de
onderbouwing van het inpassingsplan en de aanvraag van de
milieuvergunning. Mogelijk dat dit rapport nogmaals wordt geactualiseerd
naar aanleiding van de voorbereiding op het AO.

Het centrum van de radarantenne bevindt zich op 24 m hoogte. Vanaf die
hoogte ‘kijkt’ de radar naar de horizon en daarboven om het luchtruim af
te speuren. Het elektrische veld (de straling) komt door deze ‘kijkrichting’
dan ook pas ver op de horizon op de grond.

Uit het Thales rapport blijkt dat bij een ronddraaiende antenne (de
normale werkmodus van de radar) er geen onveilige straling plaatsvind
lager dan 17 meter boven het maaiveld. Vanaf 17 meter oplopend naar
boven gelden er onveilige afstanden. Bevindt men zich ter hoogte van de
radar, dan dient een afstand tot de radar van 84 m in acht te worden
genomen.

Ter plekke van de dichtstbijzijnde woning op 450 m afstand zal de
blootstelling op maaiveldniveau naar verwachting een factor 9 onder de
ICNIRP-limiet blijven.

Het Thales-rapport beschouwt andere stralende bronnen, zoals de
weerradar en basisstations ten behoeve van mobiele telefonie, niet. TNO
concludeert in een aanvullende rapportage dat deze nu aanwezige andere
bronnen, door een accumulerend effect, de limiet ook niet doen
overschrijden.

De radar in Herwijnen voldoet dus aan internationale
blootstellingslimieten, die in Nederland worden gehanteerd, voor
elektromagnetische velden. Cumulatief wordt er ook ruim onder de
limieten gebleven.

In Herwijnen zijn in de afgelopen 15 jaar 7 patiënten met ALS
geconstateerd. De impact hiervan is voor een betrekkelijk klein dorp
natuurlijk groot. De GGD heeft in maart 2018 contact gehad met het ALS
centrum, voor het geval de vraag zou worden gesteld of de
gemeente/GGD het voorkomen van ALS en de relatie met de blootstelling



aan radar in Herwijnen kan onderzoeken. Het ALS-centrum gaf aan dat dit
niet mogelijk is. ALS wordt niet veroorzaakt door één factor, maar door
een combinatie van meerdere factoren. Van de factoren waarbij ze relaties
hebben aangetoond (roken, leeftijd, geslacht) zijn de relaties bovendien
niet erg sterk. Om goed onderzoek te kunnen doen naar oorzaken van
ALS heb je, om deze redenen, gegevens van veel mensen! patiënten
nodig. Voor Herwijnen is 7 patiënten in 15 jaar erg veel, maar voor
onderzoek naar de oorzaak is het aantal te klein.

Toelichting

loniserende straling is zeer energierijke straling die atomen kan
veranderen: de elektrische lading van een atoom in bestraald
weefsel verandert dan van neutraal naar positief of negatief geladen.
Het atoom heet vanaf dan een ion, vandaar de naam ‘ioniserend’.
loniserende straling kan op deze manier het DNA beschadigen, wat
kanker kan veroorzaken. Bekende vormen van ioniserende straling
zijn röntgenstraling en straling die vrijkomt uit radioactieve stoffen.

Bij het gebruik van de radar komt geen ioniserende straling Vrij.

Niet-loniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven
met energie die te laag is om te ioniseren, dat wil zeggen om
rechtstreeks een elektron uit een atoom los te maken. Zelfs bij een
hoge intensiteit van niet-ioniserende straling kan niet-ioniserende
straling geen ionisatie in biologische systemen (lichaamscellen)
veroorzaken. Er kan echter wel andere schade aan het menselijke
lichaam ontstaan indien het lichaam wordt blootgesteld aan niet
ioniserende straling.

Naast ultraviolette (UV) straling, vallen ook de EM-velden (EMV)
veroorzaakt door hoogspanningslijnen, mobiele telefoons,
elektrische apparaten, Wifi en radio en televisie eronder. EM-velden
worden onderverdeeld in extreem-laagfrequente (ELF) velden en
radiofrequente (RF) velden. De militaire radar veroorzaakt
radiofrequente velden.

Blootstelling aan elektromagnetische radiofrequente velden leidt tot
opwarmen van de blootgestelde weefsels omdat deze de energie



absorberen en in warmte omzetten. De hoogte van de frequentie
bepaalt de indringdiepte in het lichaam.

Het enige effect dat is aangetoond te kunnen optreden is opwarming
van (delen van) het lichaam. Er is veel onderzoek gedaan naar
andere effecten, zoals het optreden van kanker of andere ziektes, of
het beïnvloeden van de vruchtbaarheid, maar daarvoor zijn
onvoldoende aanwijzingen dat blootstelling aan EMV ze kan
veroorzaken.

In de wereld bestaan zeer veel (niet-ioniserende) stralingsbronnen.
De zon, hoogspanningsleidingen, mobiele telefoons en bijbehorende
zendmasten, elektrische apparaten, Wifi, radio’s, televisies, auto’s
enz. Deze bronnen zijn ook aanwezig in Herwijnen. Daarnaast staat
in Herwijnen een weerradar van het KNMI en is er scheepvaart met
radars over de rivier de Waal.

Defensie heeft geen gezondheidsonderzoeken in de gemeente
Herwijnen uitgevoerd. Wel is met betrokkenheid van TNO, RIVM,
GGD Gelderland Zuid en het Kennisplatform Elektromagnetische
Velden op basis van de gegevens over de radar vastgesteld dat er
geen wetenschappelijk bewijs is dat er voor de algemene bevolking
effecten optreden door deze elektromagnetische velden van de
militaire radar op de gezondheid.

Die effecten treden mogelijk wel op grotere hoogte op. In de
normale radarsetting, treedt een mogelijk effect op vanaf 17 meter
boven het maaiveld en hoger. Van 0 tot 17 meter treden geen
mogelijke effecten op. Op 17 meter hoogte boven het maaiveld ligt
het mogelijk effectgebied tot enkele meters buiten de radar en op 25
meter hoogte boven het maaiveld ligt het mogelijk effectgebied tot
circa 85 meter buiten de radar.
In de sterkere ‘zoekmodus’ van de radar, dat alleen wordt ingezet
bij operationele noodzaak (het volgen van een specifiek vliegend
object) treedt een mogelijk effect op vanaf 4 meter hoogte boven
het maaiveld. Van 0 tot 4 meter treden er geen mogelijke effecten
op. Op 4 meter boven het maaiveld moet een afstand van 50 meter
buiten de radar in acht worden genomen, dat is nog binnen het
hekwerk van de defensielocatie en op 25 meter hoogte circa 225
meter.



Om dit vast te stellen is uitgegaan van de ICNIRP-limieten. De
ICNIRP-richtlijn gaat uit van het gevaar voor de opwarming van
(delen van) het lichaam, waarvoor het blootstellingslimieten heeft
opgesteld. Als er onder die blootstellingslimieten wordt gebleven zijn
er geen effecten op de gezondheid.

De ICNIRP-richtlijn zijn op een conservatieve manier opgesteld,
d.w.z. rekening houdend met allerlei onzekerheden en toepassing
van een grote onzekerheidsmarge (een factor 50 voor de algemene
bevolking). Er is (bij mônde van de voorzitter ICNIRP Dr Eric van
Rongen) geen reden om ‘uit voorzorg’ nog lagere limieten vast te
stellen, dat heeft geen zin. In een aantal andere landen is dat wel
gebeurd, maar dat geeft alleen schijnzekerheid.

Momenteel legt ICNIRP de laatste hand aan een herziening van de
richtlijnen voor blootstelling aan RE velden. Die zullen op korte
termijn voor publicatie worden aangeboden aan het
wetenschappelijk tijdschrift Health Physics (waar ICNIRP al haar
richtlijnen in publiceert). Binnen een paar maanden zullen ze dan
openbaar zijn. De herziening van de richtlijnen zijn, net als die uit
1998, op een conservatieve manier opgesteld.

De limieten in de nieuwe ICNIRP-aanbevelingen, die later dit jaar
gepubliceerd worden, lijken veel op de oude limieten uit 1998. De
referentieniveaus (‘indicatieve limieten’) in de frequentiegebieden
voor mobiele telecommunicatie en radar blijven hetzelfde. De
onderliggende basisrestricties (‘blootstellingslimieten’) blijven ook
grotendeels hetzelfde of worden (voor frequenties hoger dan 6 GHz)
wat minder streng op basis van nieuwe dosimetrische inzichten. Wel
komen er extra limieten bij voor kortdurende blootstelling (korter
dan 6 minuten).

De NRC heeft in juni dit jaar een artikel over 5G gepubliceerd waarin
is ingegaan op de wijziging van de ICNIRP-limiet. Hierin is vermeld
dat” de commissie de duur verandert waarover deze blootstelling
gemeten wordt, van 6 naar 30 minuten. In die langere tijd kan het
effect beter worden gemeten, die tijd heeft het lichaam nodig om
een stabiele temperatuur aan te nemen. Het enige wetenschappelijk
bewezen effect van elektromagnetische velden van zendmasten en
mobiele telefoons is een lichte temperatuursverhoging. De ICNIRP



richtlijnen worden in veel landen, ook buiten Europa, overgenomen
als blootstellingsnorm. De blootstellingslimiet voor het algemene
publiek is vastgesteld op 1/5üste van het vermogen dat nodig is om
het lichaam met 1 graad Celcius op te warmen. De frequentie die in
de toekomst door 5G-netwerken gebruikt kan worden, 26 GHz,
dringt overigens niet door de huid door. Daardoor warmt het
lichaam niet of nauwelijks op. Maar ICNIRP telt bij het vaststellen
van de blootstellingsnormen voortaan ook de opwarming van de
huid mee.”

De blootstellingslimieten gelden voor alle bronnen tezamen. In de
ICNIRP richtlijnen zijn sommatieformules opgenomen om bijdragen
van verschillende frequenties bij elkaar te kunnen optellen. Het
onderzoek voor de radar in Herwijnen is gebaseerd op alleen de
militaire radar als bron. Hierom is TNO gevraagd een aanvutlend
onderzoek te doen, waarin cumulatie is beoordeeld. Dit rapport is
eerst in april 2019 opgeleverd, waarna in juni 2019 een nieuwe
versie is opgeleverd. Conclusie is dat ook in cumulatie ruimschoots
onder de ICNIRP-limieten wordt gebleven. Dit rapport zal bijlage zijn
van het RIP en de aanvraag voor de omgevingsvergunning en is nog
niet gedeeld met derden.

In alle gevallen zal de radar ook in de toekomst moeten blijven
voldoen aan de in Nederland geldende normen.

Ondanks dat wordt aangetoond dat de radarinstallatie ruimschoots
onder de ICNIRP-limieten blijft. Wordt in Herwijnen als
tegenargument naar voren gebracht dat er meerdere gevallen van
de ziekte ALS voorkomen, en dat straling hier mogelijk een relatie
mee heeft.

Naast het contact van de GGD in de gemeente met Stichting ALS,
heeft Defensie contact opgenomen met professor
van de Universiteit Utrecht (Professor of Epidemiology of Health
Effects of Electromagnetic Fields). Er is volgens hem weinig tot niets
bekend over de relatie tussen hoogfrequente EM velden en ALS. Er
zijn volgens de professor wel verbanden aangetoond tussen
Iaagfrequente velden. In een literatuuronderzoek die de Professor

voor Defensie heeft uitgevoerd heeft hij maar één
onderzoek naar de relatie tussen hoogfrequente straling en ALS



kunnen vinden en in dat onderzoek slechts een niet statistisch
significant verband worden aangetoond.

Regelgeving

Momenteel zijn er in Nederland geen wettelijke limieten voor de
sterkte van blootstelling van de algemene bevolking aan EMV, maar
de sterkte van radiofrequente EMV wordt wel door andere
instrumenten beperkt. Voor radiofrequente EMV van zendinstallaties
voor mobiele telefonie is er sinds 2002 een antenneconvenant
tussen de overheid en de mobiele providers. Die hebben daarin
afgesproken dat de sterkte van de EMV op plaatsen die toegankelijk
zijn voor de algemene bevolking niet hoger mogen zijn dan de
referentieniveaus in de ‘oude’ ICNIRP-aanbevelingen uit 1998, die
waren overgenomen in de aanbeveling van de Raad van de Europese
Unie uit 1999. Dit antenneconvenant is niet van toepassing op EMV
van radarinstallaties.

Er zijn lidstaten die de aanbevolen limieten in nationale wetgeving
hebben overgenomen. Ook zijn er lidstaten die geen wetgeving
hebben opgesteld of soepelere limieten hebben vastgesteld.
Ofschoon een veiligheidsmarge is ingebouwd in de ICNIRP
richtlijnen, hanteren sommige lidstaten strengere limieten. Ze
hebben daartoe besloten uit voorzorg, bijvoorbeeld vanwege
onzekerheden in de wetenschappelijke literatuur over mogelijke
langetermijneffecten, of vanwege publieke druk. De meerderheid
van de EU-lidstaten baseert de nationale regelgeving of
aanbevelingen van de overheid op de ICNIRP-aanbevelingen en de
daarop gestoelde EU-aanbeveling.

De Raad van State heeft in diverse uitspraken gesteld dat in
Nederland de ICNIRP-richtlijnen als grondslag voor besluitvorming
mogen worden gebruikt.

EZK is bezig met het implementeren van de ICNIRP richtlijnen in de
Telecomwet; De nieuwe ICNIRP richtlijnen gaan hiervoor gebruikt
worden. Als deze limieten in de nieuwe Telecomwet worden
opgenomen, verwacht het RIVM dat het toepassingsgebied daarvan
hetzelfde zal zijn als nu, dat wil zeggen: alle apparatuur die
doelbewust radiogolven uitzendt voor radiocommunicatie en



radiodeterminatie (waaronder radar). Wel is het zo dat de huidige
regelgeving (Besluit Radioapparaten) niet van toepassing is op
radioapparatuur die uitsluitend wordt gebruikt voor activiteiten die
betrekking hebben op de openbare veiligheid, staatsveiligheid en
defensie (en daarnaast zelfgebouwde apparatuur van zendamateurs
en bepaalde apparatuur van zeeschepen of luchtvaartproducten).

Als het bestuursorgaan daar onderzoek naar heeft gedaan, dan is
het aan appellanten om aannemelijk te maken dat de beoordehng
van het bestuursorgaan over de risico’s van elektromagnetische
straling geen stand kan houden. Door bij de militaire radar uit te
gaan van de ICNIRP-limieten, wordt dus voldaan aan de in de
praktijk gehanteerde en geaccepteerde limieten in Nederland.

Het onderhoud van onze radars is uitbesteed aan Thales.
Elektromagnetische velden waaraan werknemers worden
blootgesteld kunnen in bepaalde gevallen sterker zijn dan de velden
waaraan leden van de bevolking worden blootgesteld. Op 26 juni
2013 namen het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie een nieuwe Europese richtlijn aan: ‘Richtlijn 2013/35/EU
betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en
veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan
de risico’s van fysieke agentia (elektromagnetische velden)1’. De
bepalingen in de richtlijn dienen ervoor om alle werknemers in de
Europese Unie een gelijkwaardig beschermingsniveau tegen de
risico’s van elektromagnetische velden te geven. De bepalingen in
de richtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd door een wijziging
van het Arbeïdsomstandighedenbesluit op 1 juli 2016.

De Nederlandse wetgeving regelt de bescherming van werknemers
tegen de risico’s van elektromagnetische velden. Volgens de
Arbeidsomstandighedenwet heeft de werkgever de plicht om, met
medewerking van de werknemer, ervoor te zorgen dat het werk
geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van die
werknemer.

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie SZW
literatuuronderzoek gedaan (mei 2019) naar de vraag of
[angetermijnblootstelling aan elektromagnetische velden op het werk
een verband laat zien met ziekten zoals kanker, ALS, MS, ziekte van



Alzheimer. Het onderzoek is een aanvulling op een vergelijkbaar
onderzoek in 2015.

Het RIVM concludeert dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag
of elektromagnetische velden op het werk
langetermijngezondheidseffecten, waaronder kanker, bij
werknemers kunnen veroorzaken. In 2015 trok het RIVM dezelfde
conclusie. Het RIVM ziet in het onderzoek een relatie tussen
laagfrequente elektromagnetische velden en ALS. Deze
laagfrequente velden komen o.a. voor in de chemische industrie, bij
de productie en distributie van elektriciteit en bij metaalbewerking.
Deze werknemers worden ook blootgesteld aan andere factoren,
zoals chemische stoffen of elektrische schokken. Het is niet duidelijk
of de blootstelling aan elektromagnetische velden of andere factoren
op de werkplek de oorzaak is. Het RIVM ziet hierin wel aanwijzingen,
maar geen bewijs voor een verband tussen laagfrequente
elektromagnetïsche velden en de zenuwziekte ALS.

(waarbij opgemerkt, de radar veroorzaakt hoogfrequente
elektromagnetische velden.)

Q&A’s

In Herwijnen en omliggende dorpen gaan mensen dood aan de
ziekte ALS, veroorzaakt door een overdosis straling. Leidt de
militaire radar in Herwijnen niet tot levensgevaarlijke situaties?

De radar voldoet ruimschoots aan de in Nederland gehanteerde
ICNIRP-richtlijnen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er een
relatie is tussen ALS en hoogfrequente elektromagnetische velden.

In Herwijnen staat de KNMI radar, er is UMTS straling en straling
van scheepverkeer. Ruimte voor extra straling is er dus niet, toch
wilt u doorgaan met het plaatsen van een militaire radar dat
aanvullende straling veroorzaakt?



Dit zijn zend/ontvang apparaten werkend op verschillende
frequenties met verschillende vermogens. Elektromagnetische
velden zijn dus ook verschillend, de een vult het ander niet aan. Uit
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de
elektromagnetische velden van de militaire radar blijven onder de in
Nederland gehanteerde ICNIRP-limieten.

Heeft u het cumulatief effect van de straling onderzocht? Zo ja wat
is het resultaat, zo niet gaat u dat alsnog doen? En kan de kamer die
onderzoeken ontvangen?

Ja. TNO heeft hier op verzoek van Defensie onderzoek naar gedaan.
Dit rapport zal onderdeel uitmaken van het Rijksinpassingsplan dat
ter inzage wordt gelegd. Gemeente, provincie en omwonenden
kunnen in de zienswijzeprocedure reageren op dat rapport.

Nederland is een van de 3 landen in Europa die de meest soepele
ICNIRP limiet hanteert van 50V/M. Veel landen in Europa hanteren
de strengere norm van 5V/M. Moet u vanuit het voorzorgsprincipe
niet ook uitgaan van de 5V/M?

Het RIVM heeft een studie uitgevoerd ‘Comparison of international
policies on electromagnetic fields’. Volgens het RIVM baseert de
meerderheid van de EU-lidstaten de nationale regelgeving of
aanbevelingen van de overheid op de ICNIRP-aanbevelingen en de
daarop gestoelde EU-aanbeveling. Zo ook Nederland.

Twee radars op één locatie zullen het stralingsniveau ruimschoots
overschrijden. Bent u er mee bekend dat de totale blootstelling van
alle stralingsbronnen samen onder de blootstellingslimiet moet
blijven? En zoja hoe denkt u hier aan te voldoen?



TNO heeft op verzoek van Defensie onderzoek gedaan naar de
cumulatie van de SMART L-radar en de KNMI-radar, alsmede andere
bronnen. Dit rapport zal onderdeel uitmaken van het
Rijksinpassingsplan dat ter inzage wordt gelegd. Gemeente,
provincie en omwonenden kunnen in de zienswijzeprocedure
reageren op dat rapport.

Bent u ermee bekend dat Herwijnen een unieke locatie is vanwege
de hoeveelheid straling in de omgeving. Het is toch niet verantwoord
daar nog een stralingsbron te situeren?

Ik ben er mee bekend dat LVNL in Herwijnen twee radarposten had
staan, waarvan er één is verkocht aan de KNMI. Daar staat nu een
regenradar. De andere radarpost zal Defensie gebruiken om een
SMART-L te plaatsen. De in Nederland gehanteerde
blootstellingslimieten van ICNIRP zullen niet worden overschreden.

De ICNIRP norm wordt herzien, en de nieuwe norm zal vele malen
strenger zijn dan de oude. Hoe houdt u daar rekening mee?

De radar dient te voldoen aan de in Nederland gehanteerde
blootstellingslimieten, die inderdaad zijn ontleend aan ICNIRP. Bij
het vast stellen van het Rijksinpassingsplan ga ik uit van de op dat
moment in Nederland gehanteerde limieten. Ik kan nu en misschien
straks bij het vaststellen van het Rijksinpassingsplan dus nog niet
vooruitlopen op nieuwe aanbevelingen en eventueel daaruit
volgende wijzigingen.

Wat staat er in het Thalesrapport, kunt u dat delen met de Kamer?



Het rapport is een zeer technisch rapport wat niet bedoeld is als een
informatiebron naar derden. TNO heeft de inhoud van het Thales
rapport geverifieerd en onderschrijft de conclusies. Daarnaast heeft
TNO ten behoeve van het Rijksinpassingsplan onderzoek gedaan
naar de cumulatie van straling door verschillende bronnen. Dit
rapport zal onderdeel uitmaken van het Rijksinpassingsplan dat ter
inzage wordt gelegd. Gemeente, provincie en omwonenden kunnen
in de zienswijzeprocedure reageren op dat rapport.

Op 800 meter vanaf de locatie van de radar zijn woningen gelegen,
deze krachtige radar heeft een zeer grote impact op mens en milieu.
Hoe garandeert u de veiligheid van mens en dier?

Ter bescherming van de veiligheid van omwonenden zijn normen
van toepassing waaraan de installatie zal moeten voldoen. In het
kader van het Rijksinpassingsplan en van de benodigde vergunning
is de radar getoetst aan deze normen en de radar voldoet
ruimschoots aan deze normen.

Na de ingebruikname van de radarinstallatie laat ik het optredend
(totale) stralingsniveau op enkele locaties door een onafhankelijk
geaccrediteerde instantie meten opdat de berekende waarden
geverifieerd worden.

Bewoning binnen 1500 meter rondom de radar is niet geoorloofd,
toch liggen er verschillende woningen in dit gebied. U verwacht toch
niet dat deze mensen verhuizen? Of zet u bewust mensenlevens op
het spel?

Het is inmiddels vaste rechtspraak van de Raad van State dat de
richtafstanden van de VNG indicatief zijn voor een goede ruimtelijke
ordening, maar dat van die richtafstanden kan worden afgeweken
als dat zorgvuldig is voorbereid en onderbouwd. Voor wat betreft het



aspect elektromagnetische velden kan voor de militaire radar
gemotiveerd van de richtafstand worden afgeweken. Dit wordt
onderbouwd in het Rijksinpassingsplan.

Kunt u niet op zoek naar een geschikte locatie die wel voldoet aan
de richtnormen van 1500 meter?

Dit is niet nodig, omdat de installatie aan alle geldende normen
voldoet en van de richtafstand kan worden afgeweken als dat
zorgvuldig is voorbereid en onderbouwd. Voor wat betreft het aspect
elektromagnetische velden kan voor de militaire radar gemotiveerd
van de richtafstand worden afgeweken. Dit wordt onderbouwd in het
Rijksinpassingsplan.

Wat is de ICNIRP-norm, hoe is die in NL ge’T?pIementeerd en wat is
de relatie met de radar, is het erg dat de norm al 20 jaar oud is?

ICNIRP is een onafhankelijke organisatie die, gebaseerd op
wetenschappelijke inzichten, blootstellingsrichtlijnen opstelt.

De ICNIRP-richtlijnen omschrijven de methodiek die gevolgd moet
worden om de blootstelling aan niet-ioniserende straling te bepalen.
Dat kan door middel van het uitvoeren van metingen zijn; ICNIRP
beschrijft het ‘meetrecept’.

Omdat blootstelling schadelijk kan zijn indien het lichaam te veel
wordt opgewarmd schrijft ICNIRP limietwaarden voor, waar de
blootstelling onder moet blijven. ‘Onder de limiet’ betekent dat
volgens de huidige wetenschappelijke inzichten de mens voldoende
bescherming wordt geboden tegen blootstelling aan radiofrequente
velden.



Ook reikt ICNIRP een methodiek aan hoe de totale blootstelling
moet worden geëvalueerd indien er sprake is van verscheidene
stralingsbronnen, met mogelijk verschillende frequenties.

De Raad van State heeft in diverse uitspraken gesteld dat de
ICNIRP-richtlijnen in Nederland als grondslag voor besluitvorming
mogen worden gebruikt.

De ICNIRP-richtlijn wordt momenteel geactualiseerd.

Heeft u het RIVM/GGD/KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE
VELDEN EN GEZONDHEID betrokken bij het onderzoek naar de
effecten van straling, en wat zijn de bevindingen?

Ja, het RIVM, de GGD en het Kenniscentrum zijn betrokken bij het
onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden van de
radar en de effecten daarvan op de volksgezondheid. Ze
onderschrijven de briefing die indertijd door TNO is gegeven, waarin
geconcludeerd wordt dat er geen effecten voor de volksgezondheid
zijn.

Bent u bereid om nieuw onderzoek te laten uitvoeren naar de
cumulatieve stralingseffecten en kunt u dat delen met de Kamer?

Naar het effect van cumulatie door verschillende bronnen,
waaronder de militaire radar, heeft TNO onderzoek gedaan. Dit
rapport zal onderdeel uitmaken van het Rijksinpassingsplan dat ter
inzage wordt gelegd. Gemeente, provincie en omwonenden kunnen
in de zienswijzeprocedure reageren op dat rapport.



Bent u bereid om onderzoek te laten doen naar de effecten van
straling en het veroorzaken van ALS?

De GGD heeft in maart 2012 contact gehad met het ALS-centrum,
voor het geval de vraag zou worden gesteld of de gemeente/GGD
het voorkomen van ALS en de relatie met de blootstelling aan radar
in Herwijnen kan onderzoeken. Het ALS-centrum gaf aan dat dit niet
mogelijk is.

Defensie heeft de Professor Kromhout van de Universiteit Utrecht
(Professor of Epidemiology of Health Effects of Electromagnetic
Fields) literatuuronderzoek laten uitvoeren, heeft hij maar één
onderzoek naar de relatie tussen hoogfrequente straling en ALS
kunnen vinden en in dat onderzoek slechts een niet statistisch
significant verband worden aangetoond.

Door te voldoen aan de ICNIRP-limieten wordt volgens de huidige
wetenschappelijke inzichten de mens voldoende bescherming
geboden tegen blootstelling aan radiofrequente velden. Verder
onderzoek voegt daar niets aan toe.

Bent u bereid om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de
ICNIRP-normen zijn aangepast?

Dit is mijn inziens niet nodig. De radar zal ook in de toekomst
moeten blijven voldoen aan de in Nederland geldende normen.

Klopt het dat de wetenschap niets kan vertellen over de lange
termijn effecten? Moet u alleen daarom al niet uitgaan van het
voorzorgsbeginsel en concluderen dat die radar hier niet
gerealiseerd kan worden?



In de ICNIRP-aanbeveling wordt rekening gehouden met allerlei
onzekerheden en toepassing van een grote onzekerheidsmarge. Er is
geen reden om ‘uit voorzorg’ nog lagere limieten te hanteren.

De radar is te vergelijken met een kerncentrale, heeft u bij het
verwerven van de radar geen eisen kunnen stellen aan de
hoeveelheid straling?

De radar is in zijn geheel niet te vergelijken met een kerncentrale.
Elektromagnetische straling van een radar kan niet worden
beschouwd als radioactieve straling zoals bij een kernreactor.

Bent u bereid op zoek te gaan naar technische oplossingen om de
stralingshoeveelheid te verminderen?

De elektromagnetische velden van de radar is niet meer dan
noodzakelijk voor het doel van dit instrument. Bij het gebruik wordt
voldaan aan de in Nederland gehanteerde blootstellingslimieten. Er
is geen reden voor technische aanpassingen.

Het eerste stralingsonderzoek is uitgevoerd door Thales, dat is zoiets
als de slager die zijn eigen vlees keurt. Bent u bereid tot het laten
uitvoeren van een onafhankelijk stralingsonderzoek?

Onafhankelijke wetenschappers van TNO hebben een second opinion
uitgevoerd en concluderen het stralingsonderzoek van Thales correct
is uitgevoerd en dat de juiste limietwaarden zijn gebruikt.

TNO heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd, loca tieonderzoek,
radardekking tot straling. Ze zijn erg betrokken bij dit dossier. Bent
u bereid tot het laten uitvoeren van een second opinion door een
andere partij?



De deskundigheid van TNO staat niet ter discussie. TNO is een
onafhankelijk onderzoeksbureau. Aan hun deskundigheid twijfel ik
nïet. In één van de voorlichtingsavonden aan omwonenden heeft
een vertegenwoordiger van het RIVM bevestigd dat TNO de over de
juiste deskundigheid beschikt om dit soort onderzoeken uit te
voeren.

Bent u bereid om veldonderzoek uit te voeren naar de straling in
Wier alvorens u een besluit neemt over Herwijnen?

Na de ingebruikname van de radarinstallatie laat ik het optredend
(totale) stralingsniveau op enkele locaties door een onafhankelijk
geaccrediteerde instantie meten opdat de berekende waarden
geverifieerd worden. Het terrein en omstandigheden verschillen van
die in Wier, alleen veldmetingen in Herwijnen geven een
betrouwbaar beeld over die locatie.
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: vrijdag 23augustus 2019 11:17
Aan: AL/HDB
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

LSK/DO/C4ISR; BS/AL/DJZ/Cl BST
Onderwerp: RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

—
Via het RIVM kunnen al inloggegevens worden opgevraagd voor AERIUS.

Van l&W begreep ik dat LNV nog niet wil dat AERIUS wordt ge-release-U, totdat de nieuwe beleidslijnen en de
onderbouwing dat 0,00 genoeg is, gereed zijn. Dit gaat vigs l&W in tegen afspraken in het DO en BO, en dat
onderschrijf ik wel. Achter de schermen vindt dus nog getouwtrek plaats over wanneer welke producten openbaar
worden. De mogelijkheid om alvast inloggegevens op te vragen bij RIVM, moeten we in de tussentijd benutten (niet
alleen voor Herwijnen, maar ook voor Woensdrecht), zodat we AERIUS alvast op eigen risico kunnen gebruiken om
te weten hoe de vlag erbij hangt. Hiervoor zal jouw collega over de juiste contactpersonen
beschikken om dit te kunnen achterhalen. Mocht dit niet zo zijn, laat het me weten, dan moet ik daarvoor navraag
gaan doen.

Groet,

From:
Sent: vrijdag 23 augustus 2019 11:06
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs; AL/HDB
Cc: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP;

•; C-LSK/DO/C4ISR; BS/AL/DJZ/Cl
Subject: RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

De nieuwe release van het rekenprogramma Aerius kan elk moment plaats vinden zodat we in ieder geval voor
4/9 inzicht hebben in de NOx depositie van het project zelf

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2019 10:39
Aan: mindef.nl
CC: mindef.nl. mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; mindef
Onderwerp: RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

Het keteneffect waar over gesproken is, zit als volgt in elkaar. Voor de aanleg van de Blankenburgtunnel is via een
ADC-toets een toestemmingsbesluit verkregen. l&W kan dus aan de slag. Het probleem is echter dat het
ophoogzand in Nederland op raakt, waardoor de uitvoering van het project in de problemen komt.
Voor zandwinning op de Noordzee hebben desbetreffende winningsbedrijven namelijk een vergunning nodig.
Bedoeling was met behulp van de PAS een vergunning voor zandwinning op de Noordzee te verkrijgen. Door de
uitspraak van de Raad van State is die vergunning nog niet verkregen, waardoor NL vooralsnog aangesproken blijft
op de slinkende voorraad ophoogzand (of import, maar dat maakt het duurder).



Dus hoewel l&W beschikt over een toestemmingsbesluit voor de Blankenbergtunnel, kunnen ze in de uitvoering niet
verder, vanwege het gebrek aan ophoogzand (vraag me a.u.b. niet waarom je bij de aanleg van een tunnel
ophoogzand nodig hebt).

Voor Herwijnen: mochten wij een leverancier hebben die speciaal voor deze radarinstallatie zijn bedrijfsactiviteiten
moet uitbreiden of ontplooien waarvoor een natuur(stikstof)vergunning nodig is, dan kan dat zogenaamde
keteneffect — het gevolg van het ontbreken van een vergunning bij de leverancier — optreden.
Ik acht dat niet waarschijnlijk, omdat de bouw in Herwijnen volgt op die in Wier. Herwijnen wordt een kopie van
Wier. Alle bedrijfsactiviteiten om een radarinstallatie te maken, draaien in Wier al. De leverancier zal daardoor naar
mijn idee geen bedrijfsactiviteiten hoeven te ontplooien die verlegen zitten om een stikstofvergunning, om
hetzelfde werk straks in Herwijnen te doen.
Dit laatste wil ik wel graag bevestigd zijn door

Groet,

_______

AL/H DB
Sent: woensdag 21 augustus 2019 23:16
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>
Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nI>;

mindef.nI>; C-LSK/DO/C4ISR
• •,.. .nl>; riiksoverheid.nl; B5/AL/DJZ/Cl BST

mindeL
Subject: Re: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

Ik ken de grote lijnen in bundel niet alle details. De bundel geeft op een aantal zaken nog onvoldoende
diepgaand antwoord op de vmgen van de STAS. Ik zal hieronder nog een keer toelichten

1) Stikstof: STAS noemde als concreet voorbeeld de blankenburgtunnel waar ze van haar ambtsgenoot heeft
gehoord dat de stikstof problemen in de keten zaten en niet bij de tunnel zelf. Ik weet dat jouw beste weten
in dit dossier waardevol is, maar als je het kunt checken met IenW of LNV dan graag.

2) Inmiddels ook gezien; happy met dit fiche. Een aanvulling nodig... Hebben we ook na de gemeentelijke
herindeling de bewoners van West Betuwe (inclusief het nïeuwe aandeel) geïnformeerd? heb jij
het antwoord?

3) STAS meende dat een zogeheten voorhangprocedure (tijdens de RW fase) mogelijk was. Graag toch even
checken!

4) as said locatiekeuze en beoordeling van beschikbare alternatieven wordt wsl het centrale punt (zie ook de
brief van de gemeente). Daar moeten we een sluitend verhaal hebben en dat is er nu niet.
Zo moeten we de factoren van het afwegingskader benoemen. De belangrijkste zijn coverage en spreiding.
Die zijn in Herwijnen goed. Maar wat nu als we de radar op de Maasviakte zetten. waarom is de spreiding
en de coverage dan minder goed? Hoe kwalificeren we dat. Waarom kan hij niet in Tiel, Leerdam of
Zaltbommel.staan? Of is er niet ergens in de omgeving van Herwijnen een nog vrijer liggend perceel te
vinden. de vraag aan CLSK blijft om dit uit te diepen

2
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: maandag 26 augustus 2019 12:01
Aan: AL/HDB
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

c
LSKIDO/C4ISR; rjksoverheid.nI;
BS/AL/DJZ/Cl BST

Onderwerp: RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

Op de vraag of er nog een voorhang procedure is, kreeg ik van de afdeling Juridische Zaken van EZK het volgende
antwoord:

Op grond van art. 3.35, lid 9 van de Wro moet een besluit om een project onder de RCR te brengen, aan beide
Kamers worden toegezonden. Instemming van beide kamers is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het RCR
besluit.

Hoofdstuk 3. Bestemmings- en inpassingsplannen

Afdeling 3.6. Coördinatie bij verwezenlijking van ruimtelijk beleid

§ 3.6.3. Rijkscoördinatieregeling

Artikel 3.35 lid 9
Een besluit als bedoeld in de aanhef van het eerste lid, wordt toegezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Aan het
besluit wordt geen uitvoering gegeven dan nadat beide Kamers daarmee hebben ingestemd. Met het besluit wordt geacht te zijn
ingestemd indien geen van beide Kamers binnen vier weken na de toezending van dat besluit een besluit heeft genomen omtrent
de behandeling daarvan.

Na instemming van beide Kamers, eventueel na afronding van de behandeling van het RCR besluit, berust de
bevoegdheid voor het vaststellen van het Rijksinpassingsplan, en het coördineren van de vergunningen, bij de
minister cq. de staatssecretaris van Defensie.
Na het verlenen van instemming op het RCR besluit hebben de beide Kamers geen rol meer tijdens de verdere
RCR procedure.

Groet

From: BS/AL/HDB/Belmdwrs

Sent: vrijdag 23 augustus 2019 10:39
To: AL/HDB
Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

•; C-LSK/DO/C4ISR; rijksoverheid.nI;
BS/AL/DJZ/Cl BST
Subject: RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS / Burgemeester

Het keteneffect waar over gesproken is, zit als volgt in elkaar. Voor de aanleg van de Blankenburgtunnel is via een
ADC-toets een toestemmingsbesluit verkregen. l&W kan dus aan de slag. Het probleem is echter dat het
ophoogzand in Nederland op raakt, waardoor de uitvoering van het project in de problemen komt.
Voor zandwinning op de Noordzee hebben desbetreffende winningsbedrijven namelijk een vergunning nodig.
Bedoeling was met behulp van de PAS een vergunning voor zandwinning op de Noordzee te verkrijgen. Door de



doc 142

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: maandag 26 augustus 2019 19:19
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Onderwerp: Re: Bundel: Hoofdstuk 6 AO Herwijnen

Bedankt,

Wat een boel letters bij elkaar, pfwew!

Tot morgen!

Van:’ BS/ALJHDBIBelmdwrs” mindef.nl>
Datum: maandag 26 augustus 2019 om 18: 10:02

mindef.nI>
Onderwerp: FW: Bundel: Hoofdstuk 6 AO Herwijnen

Hierbij een deel van de stukken H6. Overige documenten zijn alle jaargangen MPO en besluit tot toepassing
RCR en vragen Eerste Kamer, maar je de emails te besparen verstuur ik die niet.

Groet
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BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:
Bijlagen:

Na overleg met V ben ik tot de volgende half-pager gekomen.

Groet,

dinsdag 27 augustus 2019 12:56
Aan:

BS/AL/HDB/Belmdwrs;
Onderwerp: RE: Wegingskader locatie SMART-L Herwijnen

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

Even heel snel voor een volgend overleg wat aanvullingen gedaan.

mindef.nl mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 12:46
Aan: mindef.nl; mindef.nI;I

mindef. nI
Onderwerp: Wegingskader locatie SMART-L Herwijnen

— et al,

Zie de bijlage voor het door CLSK gebruikte wegingskader waarbij we op de locatie Herwijnen zijn uitgekomen. Ik
heb het bewust kort gehouden. Er zitten altijd nog meet letters op mijn toetsenbord! ©

Lezen jullie nog even mee tav de omgevingszaken?

G toet,

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 elekfronisch verzenden van berichten.

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

JIt II.=

MA, B

... . 1 -L lefl
20190827 Operationeel wegingskader locatiekeuze SMART-L Herwijnen.docx

BS/AUH DWBelmdwrs
., ut.....,.. .O]N/PROJN DIP

[PaginanummerJ



Wegingskader locatiekeuze SMART-L Herwijnen

Bij het zoeken naar een gepaste locatie voor de SMART-L in het zuiden van Nederland is het
volgende wegingskader gebruikt:

• Optimale radardekking: De zuidelijke radar moet zo zijn gepositioneerd, dat deze in elk
geval het territorium (vasteland en territoriale wateren) van Nederland optimaal afdekt.
Dat in geval de noordelijke radar gepland of ongepland niet beschikbaar is. Deze
radardekking kan worden aangevuld met buitenlandse radars, echter, Defensie moet op dit
gebied een hoge mate van onafhankelijkheid behouden teneinde de nationale veiligheid te
kunnen garanderen.

• Optimale zichtliinen: Het zicht van de radar mag niet worden gehinderd door hoger gelegen
terrein, zoals bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug en de Hoge Veluwe, of door bestaande
en geplande hoogbouw.

• Voorkomen van verstoring van de radarsignalen: De verstoring van de radarsignalen door
bestaande en geplande windmolens moet worden voorkomen.

• Defensieterrein: Het terrein moet eigendom zijn van Defensie voor adequate beveiliging en
om te voldoen aan de bestemmingseisen.

• Gunsti omgevingsfactoren: De radar wordt bij voorkeur geplaatst op een locatie waarde
bestemmings- en zendvergunningsvooruitzichten gunstig zijn. Tevens moet de locatie vrij
zijn van Natura 2000 en andere beschermde gebieden.

Dit wegingskader in ogenschouw genomen, inclusief de initieel positieve signalen vanuit de
gemeente Lingewaal, heeft de keuze doen vallen op het perceel in Herwijnen.
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 21:30
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: AL/DCO; MA, BS/AL/HDB;

rjksoverheid.nI’; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

Onderwerp: Re: follow the money

Dank. Voor mijn eigen administratie, die presentatie waarvan je refereert kan met mij worden gedeeld?

Groet

Van: Ing., DMO/PROJNIPROJN DW” mindef.nl>
Datum: woensdag 28 augustus 2019 om 19:38:01
Aan: ‘____________ B$/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nl>
Cc:’ AL/DCO” mindef.nl>,’ MA,
B S/AL/HDB” mindef.nl>, “ rijksoverheid.nl”

rjksoverheid.nl>,
mindef.nl>

Onderwerp: RE: follow the money

Vanmiddag een bevestiging van TNO t gehad dan hij de onderwerpen uit vraag 2 in zijn presentatie
op 21 augustus vorig jaar heeft behandeld (Slides 17 t/m 30 van het presentatieonderdeel
RADHAZ_Presenatie_TNO-V1-DeeI-ICNI RP).

Verder heeft hij aangegeven dat voor frequenties groter dan 10 MHz “Thermische Effecten” voor de radarinstallatie
maatgevend zijn. En hij is er zeker van dat hij tijdens de verschillende punten heeft aangegeven dat er geen verschil
is met andere bronnen zoals mobiele telefonie, Wifi en ook de KNMI radar.

Kortom, naar onze mening zijn de in vraag 2 genoemde onderdelen weldegelijk benoemd in de extra
informatiebijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis in Asperen op 21 augustus 2018, door een presentatie
van TNO met toelichting van Dr. Ir. van TNO.

In principe is het overigens correct dat meerdere keren naar het cumulerende effect van straling is gevraagd, maar
daar is dus weldegelijk antwoord op gegeven. Ook in de vragen die op bij de voorlichtingsavond op 29 maart 2018
zijn verzameld staat één vraag over de combinatie van stralingsbronnen fappellant 16, vraag 2). Deze vraag is ook
gewoon beantwoord.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie



Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
min d ef. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 14:02
Aan: MA, BS/AL/HDB; BS/AL/HDB/Belmdwrs;

rijksoverheid.nI
CC: AL/DCO

Onderwerp: RE: follow the money

Mijn antwoorden in het rood.

Over vraag twee loopt nog een navraag bij TNO.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
min d ef. nI

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

MA, BS/AL/HDB
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 10:40
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nI>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>; rilksoverheid.nl
CC: AL/DCO mindef.nl>; MA, BS/AL/HDB

mi ndef. nI>
Onderwerp: Fwd: follow the money

is vandaag niet binnen en bereikbaar
Kunnen jullie vast naar onderstaande vragen kijken?
Beantwoording graag aan en mij

—

Directeur Integraal Beleid
+31
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Begin doorgestuurd bericht:

Van:’ AL/DCO” mindef.nI>
Datum: 28 augustus 2019 om 08:11:52 CEST
Aan: ‘_____________

____________

mindef.nI>, MA, BS/AL/HDB”
mi ndef. nI>

Kopie:’ AL/BSG” mindef.nI>, AL”
mindef.nI>, BS/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nl>

Onderwerp: Antw.:[’] follow the money[’]

Goedemorgen,
Zojuist onderstaande vragen binnen gekregen van FTM:

(1) De gemeenteraadsleden van West Betuwe hebben oktober f1. allemaal een mail vanuit EZK
ontvangen. Als de radartoren in Nieuw-Milligen zou blijven, zullen vier grote windparken in Flevoland
geen doorgang vinden. Het signaal van de radar zou namelijk verstoord worden door de
windmolens. En zonder windmolens voldoet Nederland niet aan de klimaatdoelstellingen. Deze
redenatie is ook terug te vinden in de Kamerbrief inzake het besluit de Rijkscoordinatieregeling toe te
passen.

Hoe verhoudt dit zich tot de toezegging van Jeanine Hennis (in reactie op Motie Verweij, Kam erstuk
31 700 Xl, nr 30) die in oktober 2014 de Kamer liet weten dat ‘in de voorstudie is gebleken dat vrijwel
alle moderne radars technische voorzieningen hebben om verstoringen door windturbines te
mitigeren’?

KUNNEN JULLIE DIT EVENTUEEL MET THALES SAMEN BEANTWOORDEN
Ook de nieuwe radar moet aan de Motie Verweij voldoen. Dit is ook in het contract met Thales opgenomen. Artikel
2,7.1 schrijft: “The ADS shail have special (software) processing in order to reduce the deterioration of radar
performance that is caused by the presence of wind turbines or wind farms.”

De radar is dan ook voorzien van speciale software code die hier in voorziet. Gezien de principewerking van een
radar en de karakteristieken van een windmolen is het echter onmogelijk om een radar volledig ongevoelig te
maken voor een windmolen(park). Zo zal de paal van een windmolen altijd een schaduw in het radarbeeld
veroorzaken. Er blijft dan ook altijd een restgevoeligheid over. De berekeningen van TNO waarin de invloed van een
windmolen(park) op een radar kan worden berekend, is inmiddels op de nieuwe radar aangepast.

(2) Navraag bij TNO leert dat er onderzoek is gedaan of in Herwijnen sprake is van (a) gelijksoortige
frequenties van de RF velden van de te plaatsen Smart L en reeds aanwezige radar) en (b) - indien er
sprake is van verschillende frequenties - of deze tot dezelfde (biologische) effecten kunnen leiden.

Navraag bij de gemeente en bewoners leert dat deze informatie (ondanks herhaaldehjke vragen over
mogelijke cum ulatieve effecten) niet is gedeeld.

TNO heeft desgevraagd laten weten dat Defensie over de communicatie ging, dus vandaar de vraag:
is deze informatie wel/niet gedeeld met de gemeente en bewoners tijdens de informatieavonden.
Waarom wel/niet? En indien wel: wanneer was dat) op welke wijze en met wie?

KUNNEN JULLIE DEZE BEANTWOORDEN?
Ik heb net even bij TNO nagevraagd en we vermoeden dat met de informatie het document “Stralingsbelasting
Radarinstallatie Herwijnen, starende mode” wordt bedoeld. Dit document is van 7juni 2019 en is dus pas recent
beschikbaar. Bij mijn weten heeft niemand specifiek naar dit document gevraagd. De vraag schijnt door TNO in
overleg met persvoorlichting van Defensie te zijn beantwoord. Maar ik kan niet met zekerheid stellen of dit het
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bedoelde onderzoek is. De accumulatie vraag is in ieder geval wel in de voorlichtingsbijeenkomsten gesteld, maar bij
mijn weten is het onderwerp accumufatie wel degelijk door TNO behandeld (navraag loopt nog)

(3) Klopt het dat de radar in milieucategorie 6 hoort (gelet op de genoemde richtafstand van 1500m
in het bestemmingsplan en de bijbehorende normering zoals terug te vinden bij de VNG)?

Zo ja: waarom is deze normering en bijbehorende beleidsoverwegingen (in tegenstelling tot
windmolens en het halen van klimaaatdoelstellingen) onbesproken in het toepassen van de
Rijkscoördinatieregeling?

Zo nee: in welke categorie valt deze dan wel?

HIER KUNNEN WE DE UITLEG UIT HET FICHE GEBRUIKEN

(4) Diverse betrokkenen alsook navraag bij de gemeente heeft bevestigd dat Defensie (a) instructies
heeft doorgegeven aan de gemeente onder welke voorwaarde informatie mocht worden verstrekt
aan burgers (oa tijdens inzage van een ongeclassificeerd Thales rapport, maar ook het verzoek
mobieltjes in te leveren tijdens een openbare gemeenteraadsvergadering) en (b) huisbezoeken heeft
afgelegd aan burgers die een bezwaar hadden ingediend in de beginfase in een poging deze over te
halen hun bezwaar in te trekken.

(1) Acht Defensie deze con trole op informatievoorziening aan en besluitvorming door de lokale
politiek wenselijk?

(ii) Vind Defensie een dergelijke manier van inmenging in het lokale democratische
besluitvormingsproces proportioneel?

(in) In dien het nationale belang prevaleerde: waarom een dergelijke belangwekkende zaak laten
afhangen van een lokaal democratisch proces en niet meteen een Rijkscoordinatieregeling

IS HET RAPPORT NU WEL OF NIET GERUBRICEERD EN ZO JA DOOR WIE DEFENSIE OF THALES?
MOESTEN MOBIELTJES WORDEN INGELEVERD?
WAS DE GEMEENTE OP DE HOOGTE VAN HET HUISBEZOEK EN WAREN ZE ER BIJ
Het betreffende rapport is UNCLASS en Export Controlled door Thales.

Omdat uit de inhoud van het document wel de nodige informatie over de radar valt te distilleren wilde ik
voorkomen dat er foto’s/kopieën van gemaakt zouden worden en dat het hele document straks op Internet te
vinden is. Maar op verzoek van de omwonenden (tijdens de eerste voorlichtingsbijeenkomst) om meer informatie
over de veiligheid van de radar, wilde ik het document wel aan belanghebbenden laten lezen. Daarom heb ik met de
gemeente afgesproken dat ze het document ter inzage konden leggen, maar dat de namen van de mensen die het
document wilden bekijken geregistreerd zouden worden en dat er geen kamera’s bij mochten zijn. Dit heb ik ook
van te voren als voorwaarde tegen de omwonenden gezegd. Daarbij uitgelegd dat het document weliswaar niet
gerubriceerd is maar dat kwaadwillende eenheden zeer goed in staat zijn om gefragmenteerde data om te zetten
naar wel geclassificeerde informatie en dat ik zo veel mogelijk wil voorkomen dat gegevens van de radar overal
terecht komt. Dus ja, we hebben afspraken met de gemeente gemaakt, maar dan uitsluitend over één document.

Tijdens de derde voorlichtingsbijeenkomst (in het gemeentehuis) zou TNO een vrij gedetailleerde briefing over de
radar geven. Ook daar bij heb ik van te voren de zelfde uitleg gegeven en uit voorzorg verzocht om voor de
bijeenkomst de telefoons in te laten leveren. Dit is overigens niet gecontroleerd of afgedwongen. Voor aanvang is
met een mandje rond gegaan en zijn de aanwezigen verzocht hun telefoon in te leveren. Achteraf een beetje een
halfslachtige maatregel, maar ik kon niets beters bedenken.
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De thuisbezoeken wilden we in eerste instantie via de gemeente inplannen en uitvoeren. Toen dat te lang duurde
hebben we ze zelf ingepland, maar bij mijn weten was de gemeente hier van op de hoogte. Ze wisten in ieder geval
er van dat we met de twee omwonenden wilden praten. Ze waren hier niet bij.

Gr

From:
Sent: woensdag 28 augustus 2019 08:02
To: MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
Cc: AL/BSG mindef.nl>; AL/DCO

mindef.nl>; AL mindef.nl>
Subject: Re: follow the money

Welke vragen ze gesteld?

Met vriendelijke groet,

Op 27 aug. 2019 om 22:56 MA, BS/AL/HDB mindef.nI>
het volgende geschreven:

FTM heeft vanmiddag naar RVB gebeld; kennelijk nog interesse in Herwijnen. Ze zijn
doorverwezen naar DCC (@ heb jij wat ontvangen of check jij even of een
van de collegae dat heeft binnengekregen)

—

Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van: T riiksoverheid.nl>
Datum: 27 augustus 2019 om 14:59:05 CEST
Aan:” mindef.nl” mindef.nI>,
T mindef.nl” mindef.nI>,

mindef.nl” mindef.nl>,
mindef.nl” mindef.nl>,

mindef.nl” mindef.nl>
Onderwerp: follow the money

All, ter info, ik ben net gebeld door een journalist van follow the
money. Ik heb haar verwezen naar DCC.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you.
1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
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OOG i:35

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 15:58
Aan: njksoverheid.nl>
Onderwerp: FW: Aanvullende Vragen FfM / Radar Herwijnen

Kun jij dit aanvullen?

From: Ing., DMOIPROJNIPROJN DW
Sent: donderdag 29 augustus 2019 15:14
To: AUDCO mindef.nl>:
BS/AIJRDB/Belmdwrs mindef.nl>; MA,
BS/ALJITDB mindef.nl>
Cc: ALJBSG mindef.nl>
Subjcct: RE: Aanvullende Vragen F1’M / Radar Herwijnen

Deze is gelukkig niet zo moeilijk te beantwoorden. Maar weet hier het meest van, dus
graag even op een bevestiging/aanvulling van wachten.

TNO heeft een rekenmodel (computerprogramma met de naam Perseus) welke ze gebruiken
om de invloeden van een windmolen(park) op een radar door te rekenen. In dat rekenmodel
zitten al de oude radars, maar zijn ook de parameters van de nieuwe radar opgenomen en kan
dus van ieder (toekomstig) windmolenpark worden berekend wat de invloed hiervan op de
nieuwe radar is.

De uitslag van dit rekenmodel is doorslaggevend. Als onderdeel van het vergunnïngentraject
van een nieuwe windmolen(jark) wordt TNO verzocht om te checken of deze installatie geen
radar negatief beïnvloedt. In geval van de gemeentes die een zienswijze hadden ingediend,
hebben we TNO gevraagd om de plannen van die gemeentes in Perseus door te rekenen en
omdat het maar om enkele windmolens ging (en niet om een windmolenpark) kwam daar een
goede uitslag uit.

Bij de windmolenparken in Flevoland gaat het om grote windmolenparken die dus
uiteindelijk wel een negatief effect op de radar heeft.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazeme 1 Herculeslaan 1 t 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 t 3509 BB t Utrecht t MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensïe.nlldmo
Project Management Assistente: ÷31

Van: AUDCO
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 14:15

[Paginanummer]



Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DW mindef.nl>;
BS/AUHDBfBelmdwrs mindef.nl>;

MA, BS/AUHDB mindef.nl>
CC: A[JBSG < mindef.nl>
Onderwerp: Aanvullende Vragen FTM / Radar Herwijnen

En nog meer vragen van FTM

From: %Persvoorlichting, BS/AUDCO
Sent: donderdag 29 augustus 2019 14:12
To: AUDCO mindef.nl>
Subject: FW: Vragen FTM / Radar Herwijnen

Nog een aanvulling op vorige verzoek.

From: gmail.com>
Sent: donderdag 29 augustus 2019 14:03
To: %Persvoorlichting, BS/AUDCO <Persvoorlichting.DirV&C.ALCO(mindef.n1>
Cc: ftm.nI>
Subject: Re: Vragen FTM / Radar Herwijnen

Nog ter aanvulling op de vraag over de windmolens (excuses, hierna houd ik op - beloofd):

In dit TNO rapport verzonden door omgevmgsmanager wordt medegedeeld
aan de gemeente Deil (15km van Herwijnen) en Geldermalsen (12km afstand van
Herwijnen) dat de nieuwe radar in Herwijnen niet zal zorgen voor een onaanvaardbare
storing’ voor hun windmolens. Dit zou volgens de staatssecretaris wel het geval zijn voor
Flevoland als de radar iii Nieuw-Milligen zou komen te staan (min 25km afstand).

Dit in acht genomen - naast de eerdere toezegging uit 2014 aan de TK door minister Hennis
over het ‘mitigeren’ van deze verstoring - op basis van welke informatie is Defensie van
mening dat dezelfde radar windparken in Flevoland zal verstoren, maar niet die in
Geldermalsen en Deil (die dichterbij liggen)?

Wederom vast dank voor beantwoorden van de vragen en groeten,

Op do 29 aug. 2019 om 13:18 gmail.com>:

Goedemiddag,

Nog een laatste vraag:

Uit mailverkeer in handen van Follow the Money blijkt dat - in aanloop naar de aanvraag
van het Kamerdebat van 4 september a.s. - de TK-fractie van de ChristenUnie is
medegedeeld dat de colleges van B&W van Lingewaard en West Betuwe zelfde voorkeur
uitgesproken zouden hebben voor een rijksinpassingsregeling. Dit wordt aan FTM stellig
ontkent door diverse leden van deze colleges: er zou hier nooit sprake van zijn geweest.

Hoe komt Defensie op het idee dat dit wel het geval was?

Groeten
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Op wo 28 aug. 2019 om 08:04

Goedemorgen,

Weet niet zeker bij wie ik met deze vragen moet zijn, maar voor een artikel dat binnenkort
op FTIvI zal verschijnen over de SMART-L radar in Herwijnen had ik enkele vragen.

Graag een reactie voor a.s. donderdagavond, zodat de antwoorden ook in het artikel kunnen
worden verwerkt.

Vast dank en groet,

(1) De gemeenteraadsleden van West Betuwe hebben oktoberji. allemaal een mail vanuit
EZK ontvangen. Als de radartoren in Nieuw-Milligen zou blijven, zullen vier grote

1 windparken in flevoland geen doorgang vinden. Het signaal van de radar zou namelijk
verstoord worden door de windmolens. En zonder windmolens voldoet Nederland niet aan
de klimaatdoelstellingen. Deze redenatie is ook terug te vinden in de Kamerbnef inzake het
besluit de Rijkscoordinatieregeling toe te passen.

Hoe verhoudt dit zich tot de toezegging van Jeanine Hennis (in reactie op Motie Verweij,
Kamerstuk 31 700 Xl. nr 30) die in oktober 2014 de Kamer liet weten dat ‘in de voorstudie
is gebleken dat vrijwel alle moderne radars technische voorzieningen hebben om
verstoringen door windturbines te mitigeren’?

(2) Navraag bij TNO leert dat er onderzoek is gedaan of in Herwïjnen sprake is van (a)
gelijksoortige frequenties van de RF velden van de te plaatsen Smart L en reeds aanwezige
radar, en (b) - indien er sprake is van verschillende frequenties - of deze tot dezelfde
(biologische) effecten kunnen leiden.

Navraag bij de gemeente en bewoners leert dat deze informatie (ondanks herhaaldeljke
vragen over mogelijke cumulatieve effecten) niet is gedeeld.

TNO heeft desgevraagd laten weten dat Defensie over de communicatie ging, dus vandaar
de vraag: is deze informatie wel/niet gedeeld met de gemeente en bewoners tijdens de
informatieavonden. Waarom wel/niet? En indien wel: wanneer was dat, op welke wijze en
met wie?

(3) Klopt het dat de radar in milieucategorie 6 hoort (gelet op de genoemde richtafstand
van 1 500m in het bestemmingsplan en de bijbehorende normering zoals terug te vinden bij
de VNG)?

Zo ja: waarom is deze normering en bijbehorende beleidsoverwegingen (in tegenstelling
tot windmolens en het halen van kllmaaatdoelstellingen) onbesproken in het toepassen van
de Rijkscoördinafieregeling?

Zo nee: in welke categorie valt deze dan wel?

(4) Diverse betrokkenen alsook navraag bij de gemeente heeft bevestigd dat Defensie (a)
instructies heeft doorgegeven aan de gemeente onder welke voorwaarde informatie mocht
worden verstrekt aan burgers (oa tijdens inzage van een ongeclassificeerd Thales rapport,
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maar ook het verzoek mobieltjes in te leveren tijdens een openbare
gemeenteraadsvergadering) en (b) huisbezoeken heeft afgelegd aan burgers die een
bezwaar hadden ingediend in de beginfase in een poging deze over te halen hun bezwaar in
te trekken.

(i) Acht Defensie deze controle op informatievoorziening aan en besluitvorming door de
lokale politiek wenselijk?

(ii) Vind Defensie een dergelijke manier van inmenging in het lokale democratische
besluitvormingsproces proportioneel?

(iii) Indien het nationale belang prevaleerde: waarom een dergelijke belangwekkende zaak
laten afhangen van een lokaal democratisch proces en niet meteen een
Rijkscoordinatieregeling

Freelance Onderzoekjournatist Defensie / (hzter)nationate Politiek
(‘oa Fottow the Money, Groene Amsterdanvner, Nieuwe Revu)

Freelance Onderzoeksjournalist Defensie / (Inter)nationate Politiek
(oa Follow the Money, Groene Amsterdanun.er, Nieuwe Revu)

Freelance Onderzoeksjournatist Defensie / (inter)nationate Politiek
(oa Foliow the Money, Groene Amsterdwnmer, Nieuwe Revu)

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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doc 154

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 30 aü stii 2019 23:23
NMI7J OSQN

GULGLSIEA

Ik mis de kaart met de eclips. Kan je die toesturen?

Mvg,

Air Operation Control Station (AOCS) Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie
AOCS NM 1 Amerstoortseweg 248 3888 NS Uddel t Gebouw 300 t kamer 6
Postadres 1 MPC 38 6 Postbus 8762 4820BB 1 Breda

T
f1

www. luchtmacht. ni
nl

OCS NM/7OSQN/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGL 51E A
Sent: vrijdag 30 augustus 2019 18:11

Subject: Fwd: Verzoeken aan CLSK
AOCS NM/71OSQN

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxv-srnartphone.

Oorspronkelijk bericht
Van:’
Datum: 30-08-19 17:03 (GMT+01:00)
Aan: AOCS NM[7IOSQN” mïndef.nl>.’

AOCS NM/7 1 OSQNIOPS SUP&TRJOPS LGULGL SIE A” ()mindef.n1>
Onderwerp: FW: Verzoeken aan CLSK

Hoi en

Zie vragen van
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Tav vraag 1:
Redenen waarom het niet kan:
- Slechte dekking agv terrein of obstakels, zoals bebouwing. (Zie ook ahn.nl voor een goede hoogtekaart). Laat de crew ook even
zoeken naar geplande en bestaande windmolenparken.
- Slechte coverage om de LGL taak te ondersteunen.
- Andere radars in buurt (bv: MASS).
- Natura 2000 gebieden in de buurt.
- Etc.

Tav vraag 2: Zie het document in bijlage. Het gaat om locaties in de effips rond Herwijnen in de figuur. Wat mij betreft kan
Google Maps een prima startpunt zijn voor de analyse. De ellips is met heel precies getekend (dikke lijn op een vage kaart). Maar
de crew kan dat vast redelijk interpreteren.

Voor vragen ben ik het hele weekend bereikbaar:
Wat is het nummer van de BM?

Bedankt voor de hulp, het is voor een bijzonder goed LGL-doel!

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht
MA, 3S/AUHDB

Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 15:42
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: Verzoeken aan CLSK

deze tekst komt in de verslagmail, komt later vanavond

CLSK:
- Geef uiterlijk maandag 2 september 16:00 voor alle militaire locaties in Zuid West Nederland (ook buiten de elips) aan waarom
deze locatie met voldoet als Radar locatie, meerdere argumenten in volgorde van zwaarte (zwaarste eerst) welkom.

- Voer een initiële kaartstudie uit binnen het gebied van de Edips die door CLSK is gedefinieerd als optimale radarlocatie. Doel
van de kaartstudie is het vinden van een locatie die als eigenschap heeft dat er binnen een straal van 1,5 KM dus diameter van 3
KM geen bewoning, bebouwing, menselijke activiteiten (camping! sportvelden). Het gaat hierbij om een eerste zoeksiag die
naderhand verdiept moet worden door Dienst Geografie en RV3 die dan ook kunnen kijken naar eigendom en bodemgesteldheid
etc.

Directeur Integraal Beleid
+31
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zie mail gemeente en mijn antwoord.

Eens

7

Beste heer

Hartelijk dank voor de informatie. Ik reageer even per punt:

1. Het rapport kan ik u maandag a.s. mailen

2. Wij zijn verheugd te lezen dat de welstandscommissie een positief advies heeft afgegeven. We
betreuren het wel enigszins dat wij daar niet eerder van op de hoogte zijn gesteld aangezien we best wat
energie en kosten in de sfeerimpressies hebben gestoken. Maat goed het resultaat telt.

3.

4. U verwacht dat B&W in de eerste paar maanden van 2018 een besluit neemt. Dat klinkt nogal
voorzichtig. Wij gaan er volledig van uit dat, met de nader verkregen informatie die door alle partijen is
verzameld, er een gedegen en positief besluit genomen kan worden. En dat dit ook voortvarend door B&W
wordt gedaan. Dit jaar zal niet meer haalbaar zijn maat januari of uiterlijk begin februari 2018 lijkt mij
toch alleszins haalbaar en te verwachten. Als er nog zaken spelen waardoor B&W hier anders over denkt
dan hoor ik het graag maar volgens mij handelen we volledig conform we hebben afgesproken op 28
september 2017. Met de afspraken uit dat gesprek en de verkregen positieve informatie houden wij een
aantal partijen op afstand die zeer grote belangen hebben bij de realisatie van de radar in uw gemeente.
Dat gaat dan vooral om het ministerie van EZ, de provincie en grote marktpartijen die bezig zijn met het
behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie door middel van de realisatie van
windturbines. U kent de druk op dit project en ik wil die niet onnodig vergroten maar ik licht u toch in
over deze bewegingen op de achtergrond.

U hoort maandag a.s. van mij m.b.t. het nieuwe rapport van Thales.

Met vriendelijke groet,

Van: [mailto:I. @lingewaal.nl]
Verzonden: woensdag 13 december 2017 15:41
Aan:

_________

CC:
Onderwerp: RE: beoordeling TNO stralingsrapport

2



Urgentie: Hoog

Beste

In reactie op uw onderstaande mail deel ik u het volgende mee.

1. U geeft aan dat het stralingsrapport van Thales n.a.v. de aanbevelingen van TNO wordt
herschreven zodat het beter leesbaar is voor niet-deskundigen. Zodra dit gereed is, stuurt u deze nieuwe
versie naar ons op. Mijn vraag is: op welke termijn kunnen wij deze versie tegemoet zien?

2. Verder heeft u sfeerimpressies opgestuurd die zijn gemaakt n.a.v. de opmerkingen van de
welstandscommissie d.d. 15 maart 2017. Ik kan u echter meedelen dat dit achteraf niet nodig is,
aangezien er nadien overleg is geweest met de welstandscommissie.

- Volgens het bijgevoegde advies van de welstandscommissie van 20 maart 2017 werd het
bouwplan voor de radartoren beoordeeld als in strijd met de redelijke eisen van welstand.

- Daarna werd volgens het bijgevoegde advies van de welstandscommissie van 18 april 2017 werd
het advies aangehouden.

- Vervolgens heeft de welstandscommissie op 12 mei 2017 het bouwplan niet strijdig geacht met de
uitgangspunten van de kernkwaliteitennotitie.

- Tenslotte heeft de welstandscommissie op 15 augustus 2017 het bouwplan goedgekeurd volgens
de uitstraling van het ingediende bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is gevraagd. Hierbij wordt
de radartoren als niet geschilderd (blank beton) voorgesteld.

Geconcludeerd kan dus worden dat de welstandscommissie akkoord is met de radartoren in de
blankbetonuitvoering en B&W in die zin zal adviseren. B&W hebben natuurlijk hierbij de eindbeslissing. Ze
kunnen eventueel gemotiveerd afwijken van het welstandadvies. Dit gebeurt echter doorgaans bijna
nooit. Maar ik moet het wel even melden. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met
mijn collega, dhr. van de afdeling Bouwzaken. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer

of per e-mail <mailto: ©lingewaal.nl> @lingewaal.nl.

3.

Ten aanzien hiervan merk ik het volgende op: om verder te kunnen gaan met de
bestemmingsplanprocedure, dient er een zienswijzenota te worden opgesteld die onderdeel uitmaakt van
het bestemmingsplan (de toelichting ervan). Hierin wordt ingegaan op alle ingediende overlegreacties en
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zienswijzen. Hierbij heb ik uw hulp nodig. Kunt u voor mij een concept van de zienswijzenota aanleveren
die ingaat op alle reacties, te weten die van:

a.

b. ondanks dat deze prematuur heeft gereageerd, voorafgaand aan de
zienswijzetermijn);

c. De omliggende (bij u bekende) gemeenten die hebben gereageerd;

d. Waterschap Rivierenland. (overlegreactie bijgevoegd);

e. Voor zover bekend heeft de provincie Gelderland niet gereageerd / geen overlegreactie ingediend.
(Alleen is een ontvangstbevestiging ontvangen op 16 januari 2017, zaaknr. Provincie: 2017-001048).

4. Tenslotte is er nog intern overleg over de ingediende en nog in te dienen stukken. Wij verwachten
dat tijdens de eerste paar maanden van 2018 B&W een besluit nemen over de verdere procedure. U
wordt ter zake door mij op de hoogte gehouden.

Voor nadere vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar op onderstaand nummer.

M.vr.gr.,

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

afdeling Ruimtelijke Zaken

telefoon:

emailadres: <mailtc @lingewaal.nl> @lingewaal.nl

internet: <http://www.lingewaal.nl/> www.lingewaal.nl

<imageool .gif.attachctrl>

Van: [mailto: ©rijksoverheid.nl]
Verzonden: vrijdag 1 december 2017 13:27
Aan: ©lingewaal.nl>
CC: ©gelderland.nl’ < @gelderland.nl>;

© Ii ngewaal . nI>; © mi ndef. nl © mi ndef. nI>
Onderwerp: RE: beoordeling TNO stralingsrapport
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Beste

Bijgaand treft u aan de sfeerimpressies zoals die zijn gemaakt naar aanleiding van de opmerkingen van
de welstandscommissie. Er zijn zes kleurvarianten weergegeven en tevens is een overzicht bijgevoegd
van alle kleuren die mogelijk zijn.

Verder heb ik bijgevoegd de reactie met bijlage van professor Kromhout inzake zijn bevindingen met
betrekking tot de relatie ALS en hoogfrequente EM straling. Het blijkt dus dat er nog zeer weinig bekend
is over deze mogelijke relatie. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd onder veteranen die werkzaam zijn
geweest als militaire gebruikers van apparatuur met straling, zoals operators, blijkt een iets verhoogd
risico maar dit verband is niet statistisch significant. Het risico voor niet-gebruikers van de apparatuur
maar voor mensen die zich op grotere afstand bevinden lijkt afwezig of verwaarloosbaar. In combinatie
met uw bevindingen met betrekking tot het feit dat het aantal ALS-patienten binnen uw gemeente binnen
de grenzen van een normale verdeling ligt conciudeer ik dat het op basis van de huidige stand der
wetenschap onmogelijk is om een duidelijk verband te leggen tussen deze groep patiënten en de
radarstraling. Het stralingsrapport van Thales wordt op dit moment naar aanleiding van de aanbevelingen
van TNO herschreven zodat het beter leesbaar is voor niet deskundigen. Zodra dit gereed is zal ik u een
versie per mail toesturen.

Verder kan ik u mededelen dat wij op 7 december een afspraak hebben met over een
door de Luchtmacht goedgekeurde oplossing voor de problematiek vai m.b.t. straling.
Wanneer zij hiermee kan instemmen zullen wij dat gaan vast leggen in een vaststellingsovereenkomst en
zal zij haar zienswijze intrekken.

Met de door ons geleverde stukken en de gezamenlijk verkregen informatie hoop ik dat uw college
overtuigd kan worden om het bestemmingsplan ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. Als daar nog
enige inspanning vanuit ons voor nodig is dan hoor ik het graag.

Kunt u mij op de hoogte houden van de ontwikkelingen en indien mogelijk een planning aanleveren van
de verdere procedure?

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed en erfgoed Defensie

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

Rij ksvastg oed bed rijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Stationsplein West 30 1 6811 KM 1 Arnhem 1
Postbus 16169 1 2500 ED 1 Den Haag 1
M
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E @rijksoverheid.nl

W http ://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Van:
Verzonden: donderdag 23 november 2017 12:08
Aan:
CC: ©gelderland.nl;
Onderwerp: RE: beoordeling TNO stralingsrapport

Beste heet

De sfeerimpressies zijn gereed maar moeten nog omgezet worden naar leesbare en mailbare bestanden.
Ik verwacht de bestanden deze week of uiterlijk begin volgende week te kunnen versturen. Voor wat
betreft de aanvullende informatie over de relatie ALS en hoogfrequente straling zijn wij nog in afwachting
van een reactie van prof. van de universiteit Utrecht. Aanstaande maandag is er als het goed is
weer contact met hem en weten we meer over zijn planning.

Verder kan ik melden dat we met ook binnenkort weer een gesprek hebben over een
mogelijke en goedgekeurde oplossing voor de problematiek m.b.t. straling.
Wanneer zij hiermee kan instemmen zullen wij dat gaan vast leggen in een vaststellingsovereenkomst en
zal zij haar zienswijze intrekken. Zodra ik de informatie van de professor binnen heb zal ik deze
met u delen en moeten we maar even overleggen wat de volgende stap gaat inhouden.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed en erfgoed Defensie

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

Rij ksvastgoed bed rijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Stationsplein West 30 1 6811 KM 1 Arnhem 1
Postbus 16169 1 2500 BD 1 Den Haag 1
M

E @rijksoverheid.nl

W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
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Van: t @IingewaaLnl]
Verzonden: maandag 20 november 2017 16:54
Aan:

.nl;
Onderwerp: RE: beoordeling TNO stralingsrapport

Best

In aansluiting op uw onderstaande e-mail aan mij het volgende.

U gaf aan dat de sfeerimpressies van de nieuwe toren en de aanvullende informatie over de relatie ALS en
hoogfrequente straling nog volgen. Kunt u aangeven wanneer ik deze informatie naar verwachting kan
ontvangen zodat ik alle relevante (recente) informatie gezamenlijk ter informatie en evt. voor
besluitvorming aan B&W kan voorleggen?

Uw (tussen-)bericht zie ik graag zs.m. tegemoet.

Bij voorbaat dank.

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

afdeling Ruimtelijke Zaken

telefoon:

emailadres: ©lingewaal.nl

internet: <http://www.lingewaal.nh/> www.lingewaal.nl

<image0o2.jpg .attachctrl>

Van: [mailto: @rijksoverheid.nl]
Verzonden: donderdag 9 november 2017 15:16
Aan:

gelderland. n 1
Onderwerp: beoordeling TNO stralingsrapport



Beste heer

Bijgaand treft u aan de briefrapportage van TNO over de beoordeling van het stralingsrapport van Thales
van de SMART L radar. De sfeerimpressies van de nieuwe toren en de aanvullende informatie over de
relatie ALS en hoog frequente straling volgt nog.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed en erfgoed Defensie

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

Rij ksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Stationsplein West 30 1 6811 KM 1 Arnhem t
Postbus 16169 1 2500 BD 1 Den Haag 1
M

E ©rijksoverheid.nl

W http ://www. rijksvastgoedbedrijf.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

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

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

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

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

From:
Sent: 2-3-2018 15:33:33
To:

zondag 1 september2019 16:55

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

Cc: Bestuurssecretariaat;I

Subject: RE: inloop 1-informatieavond radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen

Geachte heren, dames,

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

Milieugezondheidskundige

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij

Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen

—
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

.nl>



doc 166

BS/AUDCO

Van:
Verzonden: maandag 2 september 2019 20:46
Aan: Ing., DMOIPROJN/PROJN DIP; MA,

BSIAUHDB
Onderwerp: Re: Verzoeken aan CLSK

Prima, wist ik niet, dat argument kan eruit. Woensdtcht is zo-je-zo niet geschikt.

Groet,

—

Van: Ing., DMOIPROJN/PROJN DW” mindef.nl>
Datum: maandag 2 september 2019 om 18:57:06
Aan:’ mindef.nl”

MA, BS/AUHDB”

________

Onderwerp: RE: Verzoeken aan CLSK

en

Ik zie in het document dat wordt gesteld dat Vlb Woensdrecht geen optie is omdat er een MASS-radar staat en dat deze een
storende werking heeft op de SMART-L.

Ik had dit argument in een eerdere interne discussie ook al eens genoemd, maar werd door van TNO direct
teruggefloten. Volgens hem heeft de SMART-L geen last van de MASS sensor als deze bij elkaar worden geplaatst. Ze kunnen
gewoon naast elkaar worden gebruikt.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazeme 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB l Utrecht
Postbus 90125 l3509 BB 1 Utrecht I MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www4efensie.nVdmo
Project Management Assistente: +31

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: maandag 2 september 2019 10:59
Aan: MA. BS/MJHDB
CC: BS/AUHDB/Belrndwrs; rijksoverheid.nl’ niksoverheid.nI);

Ing., DMO[PROJNfPROJN DW
Onderrp: RE: Verzoeken aan CLSK

Hoi

Zie bijlage.

[PaginanummerJ



Groet,

-----Oorspronkelijk bericht--—
MA. BS/AUHDB

Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 15:42
Aan:
Onderwerp: Verzoeken aan CLSK

deze tekst komt in de verslagmail, komt later vanavond

CLSK:
- Geef uiterlijk maandag 2 september 16:00 voor alle militaire locaties in Zuid West Nederland (ook buiten de elips) aan waarom
deze locatie niet voldoet als Radar locatie, meerdere argumenten in volgorde van zwaarte (zwaarste eerst) welkom.

- Voer een initiële kaartstudie uit binnen het gebied van de &lips die door CLSK is gedefinieerd als optimale radarlocatie. Doel
van de kaartstudie is het vinden van een locatie die als eigenschap heeft dat er binnen een straal van 1,5 KM dus diameter van 3
K?vI geen bewoning, bebouwing, menselijke activiteiten (camping) sportvelden). Het gaat hierbij om een eerste zoeksiag die
naderhand verdiept moet worden door Dienst Geografle en RVB die dan ook kunnen kijken naar eigendom en bodemgesteidheid
etc.

Directeur Integraal Beleid
+31

[PaginanummerJ
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BS/AL/DCO

Van:

___________________

- CEND-HD]Z minienw.nl>
Verzonden: maandag 2 september 2019 09:50
Aan: BS/AL!D]Z/Cl BST
CC: -HBJZ
Onderwerp: RE: vraag i.v.m. naderend AO

Beste

Van ik kreeg ik jouw vraag toegestuurd over de mer-plicht voor een militaire radarinstallatie.

Het klopt dat een mer of een merbeoordeling voor besluiten alleen is vereist als dat op grond van de Wm in
samenhang met onderdeel C respectievelijk onderdeel D van de bijlage bij het besluit mer is voorgeschreven. Het
klopt ook dat een radarinstallatie niet in deze bijlage is vermeld. In zoverre lijkt de conclusie dat er geen
mer(beoordelingsplicht) is mij juist. Voor activiteiten die niet zijn genoemd in de bijlage bij het Besluit mer geldt
geen mer(beoordelings)plicht, dus ook al staat de installatie vermeld in categorie 6 van de VNG-brochure.

Dit kan echter anders zijn als de radarinstallatie deel uitmaakt van een (groter) project dat wel op de bijlage staat. In
dat geval moet voor dat project een mer(beoordeling) worden gemaakt waarbij ook de gevolgen van de
radarinstallatie onderzocht moeten worden. Ook als de radarinstallatie een mer(beoordelingsplichtig) project wijzigt
of uitbreidt, kan daarvoor een mer(beoordelings)plicht ontstaan. Ik heb even gegoogeld en ik vermoed dat het hier
gaat om de radarinstallatie in Herwijnen. Zo op het eerste gezicht is dat een op zich zelf staand project dat geen deel
uitmaakt van een groter project of eenbestaand project dat wijzigt of uitbreidt. Als dat klopt, geldt er geen
mer(beoordelings)plicht. En evenmin een mer(beoordelings)plicht voor plannen.

Ik kan echter niet beoordelen of wellicht toch een merplicht voor plannen geldt ingevolge artikel 7.2a van de Wm.
Die bepaling schrijft namelijk voor dat als voor een plan een passende beoordeling moet worden gemaakt, er ook
een planmer moet worden gemaakt. Dat vergt een inhoudelijke beoordeling door een ecoloog.

Als je nog vragen hebt, kun je me uiteraard bellen

Groet,

Van:

_____________________

- HBJZ
Verzonden: maandag 2 september 2019 09:12
Aan: mindef.nl
CC:

___________________

- CEND-HDJZ
Onderwerp: RE: vraag i.v.m. naderend AO

Hoi

Ik heb jouw vraag doorgestuurd aan Hij is binnen onze directie MER-expect. Veel succes
woensdag.

G t,

Van: m.. . mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 17:31
Aan: - HBJZ minienw.nl>
Onderwerp: vraag i.v.m. naderend AO

Goedemiddag

[Paginanummer]



Ik heb geen idee of ik bij jou aan het juiste adres ben voor onderstaande vraag, maar zo niet, zou je deze e-mail dan
a.j.b. willen doorgeleiden naar een collega?

Aanstaande woensdag is er een Algemeen Overleg voor de Vaste Kamercommissie Defensie aangaande de
toepassing van de Rijkscoordinatieregeling voor de realisatie van een militaire radarinstallatie.

Tegenstanders van het project voeren aan dat voor dit project een mer-plicht geldt. Wij hebben ter voorbereiding
van het AD e.e.a. op papier gezet en komen tot de conclusie dat een (militaire) radarinstallatie niet is opgenomen in
Bijlage C of D van het Besluit m.e.r en dat er daarom geen mer-plicht is. Zou jij of een collega kunnen bevestigen dat
deze redenering klopt? Zie de eerste alinea van de bijlage voor de voorgestelde tekst.

Er zijn ook personen die stellen dat omdateen radarinstallatie in milieucategorie 6 van de VNG-Handreiking
Bedrijven en Milieuzonering staat een mer-plicht geldt. Daar kan ik in de Wm, noch het Besluit m.e.r. steun voor
vinden. Valt te bevestigen dat de enige mer-plicht volgt uit de Wm en het Besluit m.e.r. en dat er dus geen andere
bronnen tot een mer-plicht kunnen leiden? Of staat ergens anders dat — afgezien van de projecten in Bijlage C en
D van het Besluit m.e.r. - ook voor milieucategorie 6 een mer-plicht noodzakelijk is?

Bij voorbaat hartelijk dank. Spoedige beantwoording wordt gelet op het naderende AD zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,

Senior juridisch bestuurlijk adviseur
Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC 1 Kalvermarkt 32 1 2511 BS t Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag 1 MPC 58B

T:
mi ndef. n 1

Woensdagmiddag vrij

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

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

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

Hartelijk dank,

Groet,

oinsaag septemoer ui 2u:Ju
Wildeman, Harry

CLÂS/OOCUJISTARC/1 O6INLNESKJINTELLPEL/GSAGP
Re: zoeklocaties radarpositie

Van: ‘ “

___________________

(Rijksoverheid.n1>
Datum: dinsdag 3 september 2019 om 17:55:22

FYI

i ndef.nI>

_______

10.1.b

Elips met rode omlijning en rode arcering is het mogelijke gebied tbv de radar.
De licht transparante paarse kleur geeft een gebied aan waarin geen ruimte is als er een gebied van
rondom de bag-pandcontouren wordt gebufferd.
Ondergrond is de opentopp laag van het 10.1.b
Gele kruisje geeft Nijkerk aan

________

10.1.b

Elips met rode omlijning en rode arcering is het mogelijke gebied tbv de radar.
De licht transparante donkergele kleur geeft een gebied aan waarin bijna geen ruimte is als er een gebied
meter rondom de bag-pandcontouren wordt gebufferd. 10.1 .b
Ondergrond is de opentopp laag van het
Gele kruisje geeft Nijkerk aan

Bij de laatste toch wat Vrije ruimtes gevonden. De shapefile erbij gedaan voor De zipfile kan ook
rechtsreeks in de gisviewer van het RVB worden ingeladen. Ik kom graag een slangs om een en ander uit te leggen
als daar belangstelling voor is.

P5 interne website:

Met vriendelijke groeten,

Gedetacheerd Applicatiebeheerder GIS

CLAS/OOL11AkC/1
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie

soverheid.nI>
TJGSAGP”
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties
Directie P&P
afdeling Proces- en Informatiemanagement

M
rijksoverheid.nI

WIKI pagina Geografische informatie

interne website:

externe website:

postbusmailadres:

Desespereer nimmer

1O.2.e

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van njksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met
oog voor de omgeving.

Van: mindef.nI
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 15:40
Aan:
Onderwerp: FW: zoeklocaties radarpositie

Van ., CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/ISTAR&SP
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 15:14
Aan:
Onderwerp: RE: zoeklocaties rada rpositie

Bij deze de lege plaat. Laat me weten als er iets is.

G r,

mindef.nl>
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Chief Development Cel ISRD

Directorate of Operations / NASOC ISRD
Royal Netherlands Air Force Command
Ministry of Defense
Luchtmachtplein 2 1 4822 ZB 1 Breda 1 De Cockpit Rm 3.06
P.O. Box 8762 4820 BB 1 Breda 1 MPC 92 A The Netherlands

M

@m indef.nl

Verzonden: dinsdag 3 september 2019 14:44
Aan: /OOCL/]ISTARC/O6INLNESK/l NTELLPEL/GSAGP @ mindef.nl>
CC: , PLV C-LSK/DO/C4ISR/ISTAR&SP tmindef.nl>;

/PLV C-LSK/DO/C4ISR/ISTAR&SP mindef.nl>
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie

Nogmaals veel dank,

Groet,

/OOCL/JISTARC/1061 NLNESK/l NTELLPEL/GSAGP
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 14:24

mindef.nl>
CC: PLV C-LSK/DO/C4ISR/ISTAR&SP

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/ISTAR&SP i) mi ndef.nl>
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie

Hol

nindef.nl>;

Bijgevoegd de aangepaste versie. Ik heb de lagen met de industrie achterwege gelaten aangezien dit geen verschil
gaat maken voor de locaties. Buitenom dat is het beter dat daar eens dieper ingedoken wordt als we er meer over
willen zeggen.

Groet,

From:
Sent: dinsdag 3 september 2019 13:42
To: /OOCL/JISTARC/1061 NLNESK/INTELLPEL/GSAGP mindef.nl>
Subject: RE: zoeklocaties radarpositie
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Zie de wit-groene ster in de eerste slide.

Van: , CLAS/OOCL/JISTARC/1O6INLN ESK/INTELLPEL/GSAGP
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 13:30
Aan: mindef.nl>
cc , PLV C-LSK/DO/C4ISR/ISTAR&SP @mindef.nl>;

/PLV C-LSK/DO/C4ISR/ISTAR&SP @mindef.nl>
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie

Hol

Bijgevoegd de analyse die ik heb kunnen doen voor geschikte locaties voor een radar. Het resultaat puur feitelijk:
geen geschikte locaties.

Alle informatie heb ik in de Powerpoint gezet. Er is inderdaad nog een mogelijkheid om in het NW een locatie te
vinden. Echter gezien de kanalen en ondergrond lijkt mij dit een uitdaging.

is momenteel nog bezig met destilleren van gebouwen adhv de GBA om zo de specifieke en laatst bekende
bestemming van gebouwen te achterhalen.

Mocht ik later nog kunnen helpen met een verdere analyse hoor ik het graag.

Groet,

erom , CLAS/OOCL/JISTARC/106l NLN ESK/l NTELLPEL/GSAGP
Sent: dinsdag 3 september 2019 10:44
To: mindef.nl>
Subject: RE: zoeklocaties radarpositie

Hoi

Is een powerpoint met wat afbeeldingen en coordinaten rond 1300u acceptabel?

Groet,

From:
Sent: dinsdag 3 september 2019 09:09
To: rijksoverheid.nl’ 1 rijksoverheid...., rijksoverheid.nl>
Cc: /OOCL/J ISTARC/1OGINLNESK/INTELLPEL/GSAGP mindef.nl>
Subject: FW: zoeklocaties radarpositie

Bedankt,

rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 09:03
Aan: @Rijksoverheid.nI>; EMSO, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie

En als je inzicht hebt in andere hoogbouw (> 30 m) dan ook graag
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Van: @Riiksoverheid.nI>
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 08:53
Aan: rijksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie

Moet ik de toekomstige windparklocaties ook meenemen?

Verzonden: dinsdag 3 september 2019 08:51
Aan: mindef.nI
CC: @Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie

contactpersoon bij ons is , onze GIS specialist, tel
Hij gaat al aan de slag. Aan wie kan hij de data leveren?
Groet

rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 2 september 2019 23:56
Aan: riiksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie

en

Ik heb vanavond ook met Google Earth en een digitaal meetlintje nog wat gezocht in het gebied van de ellips en ik
kom tot de volgende conclusies.

In de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden ga je niets vinden dat ook maar in de buurt komt van wat je nodig hebt
aan vrije ruimte. Ook naar het zuidoosten, Bommelerwaard, is alles veel te dicht op elkaar gebouwd. Overal zijn wel
ontginningsboerderijen in de polders gezet. Niet beter, of zelfs slechter dan bij Herwijnen.

1O.1.b

1O.1.b

Ik zou mijn mensen dus dr naar laten kijken.

Aardig detail: ten oosten van Lopik, ligt nog een (bij mijn weten nog niet verkocht) voormalig mobcomplex... daar
stonden vroeger zendmasten. Prima plek... Het enige nadeel van een locatie in deze omgeving zouden de
zendmasten van Lopik kunnen zijn... Dat kan ik niet beoordelen. Je zit daar wel aan het randje van de aangegeven
ellips en misschien wat in de “schaduw” van Utrecht met haar hoogbouw.

Natuurlijk moet jeje afvragen of je überhaupt naar een andere locatie zou willen omkijken

Ook zullen de eerder klein gehouden parken
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en we moeten ook al onze
«instituten” als het Barro en Rarro gaan aanpassen. Alles goed voor mega-kosten en megavertragingen.

naar jullie bevindingen.

rij ksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 2 september 2019 20:48
Aan: rijksoverhetd.nl>
Onderwerp: RE:

Hol
net gesproken en hij gaat morgen nog een paar collega’s aan het werk zetten om het gebied nogmaals

grondig te scannen op bebouwingsvrije cirkels binnen de ellips.
Groet

—
rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 2 september 2019 18:05
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE:

—
Goede aanzet voor een aanvullende tekst. Tekstueel niet helemaal super, maar beter dan er was.

art 11

art 11

Tegelijk kunnen we natuurlijk nog even goed inzoomen op die drie plekken, maar bij 2 en 3 liggen voldoende
bebouwde kommen in de cirkel om dat al bijna kansloos te maken.

Ik ga vanavond ook nog even op Google Earth kijken....

riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 2 september 2019 17:11
Aan: riiksoverheid.nl>
Onderwerp:

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het beticht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

rijksoverheid.nI>
Verzonden: woensdag 4 september 2079 10:38
Aan: BS/ALJHDB/Belmdwrs; lng,

DMO/PROJN/PROJN DIP; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

CC: BS/AL/DJZ/CI BSI
Onderwerp: RE: Hetwijnen vragen van Stas
Bijlagen: 201 80627C.conceptverslag bijeenkomst militaire radartoren Herwijnen ILdocx;

1283 1_1 .DOC; concept-gespreksverslag vergadering 27-08-201 8.docx

alvast wat antwoorden en bijlagen

Van: mindef.nl
Verzonden: woensdag 4 september 2019 08:07
Aan: mindef.nl; mindef.nl
CC: mindef.nl
Onderwerp: Herwijnen vragen van Stas

Kunnen jullie alvast aan de slag met onderstaande vragen. Over een klein uurtje stuur ik nog een
uitgebreidere mail met de laatste stand van zaken

Nav nog stukken lezen, al een aantal zaken doorgeappt. Zie artikel Volkskrant nog, graag ook reactie op
laatste zin ni de aanpassingen op de boerderij.

Paar dingen nog:

Is er een TNO rapport waarin cumulatie zit? Dus niet degene die nu in de lijn zit? Maw wat zeggen Thales
en second opinieonderzoek? In het Thales rapport en in het TNO second opinion rapport is het cumulatie
effect niet beoordeeld. Tijdens de tweede en derde inth bijeenkomst is TNO hier wel op in gegaan en
hebben ze kwalitatief hier iets over gezegd, in de zin van dat zij niet verwachten dat dit een zodanig effect
zou hebben dal er normen zouden worden overschreden. Pas in de laatste memo. die dus nog met niemand
is gedeeld, gaat TNO kwantitatief in op het cumulatie effect.

Wat is echt fysiek en digitaal gedeeld met gemeenten en bewoners? Zie mail overzicht rapporten en mail
gisteravond aan van en mij

Waarom nog niet de lijn door laatste TNO rapport? ??? Laatste memo TNO van juni 2019 is tbv RIP
opgesteld.

Wat is het zoekgebied waar we nu kijken? Of wat relevant is voor adequate radardekking? Zie mail

Ruimte tussen nu en voorontwerp, welke ruimte kan ik bieden op alternatieven en TNO onderzoek?

Wat zijn de uiterste termijnen?



Hoe heeft het RIVM, GGD meegekeken op het onderzoek en rol kenniscentrum? Is hier vastlegging

van? GGD is vanaf 2017 betrokken geweest, heeft per mail gereageerd op relatie straling en ALS(zie mail
van en is aanwezig geweest bij alle informatie avonden. RWM is op verzoek van gemeente bij
laatste informatie avond geweest en heeft daar de conclusies van TNO bevestigd. Zie bijgevoegd kort

verslag van de gemeente. Keanisplatform is lopende het project af en toe om informatie gevraagd en is
bijvoorbeeld ook betrokken geweest hij de organisatie van cle eerste inloop avond.

Lijst van R1VM van landen van internationale normen, graag het overzicht van landen. TNO bekijkt of ze

dit vanmorgen nog kunnen leveren maar zoals al schetste ligt dit ingewikkeld

________________________________

art 11

De bottom-line is: ondanks het advies van de WHO (en van de EU) worden er in bepaalde landen (danwel
gemeenten in landen) andere normen toegepast.

art 11

kan dit wellicht straks nog even toelichten

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

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

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

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the nsks inherent in the electronic
transmission of messages.
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BS/AL/DCO

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: woensdag 4 september 2019 10:35
Aan: BS/AL/DJZ/CI BST; BS/AL/H DB/Belmdwrs;

rjksoverheid.nI; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISRJSAIR C2

CC: MA, BS/AL/HDB
Onderwerp: Re: Herwijnen vragen van Stas

Allen,

Voor de zekerheid twee opmerkingen:
1) Het is niet ‘aantoonbaar’ dat last heeft van straling. Volgens TNO is dat ook niet aan
te tonen. feit is wel dat grote moeite heeft gedaan om hun huis aan te passen zodat het voor haar
leefbaar is. Maar voor ons was die aantoonbaarheid ook niet zo relevant. Relevant was dat een
zienswijze had ingediend en daarmee het recht had om de komst van de radar met een bezwaarprocedures te
vertragen.

art 11

2)1k kan vanaf mijn iPad de overeenkomst niet openen, maar volgens mij gaan we in ieder geval isoleren.
Isoleren hèeft voor Defensie geen negatief effect (behalve dat het

wat kosten met zich mee brengt),
art 10.1.b

Verder helemaal met onderstaande eens.

Met vriendelijke groeten,

(Verstuurd vanaf mijn iPad)

Van: r_______________________ BS/AUDJZJCI BST” mindef.nl>
Datum: woensdag 4 september 2019 om 10:14:10
Aan:’ BS/AUHDB/Belmdwrs” mindef.nl>,

rijksoverheid.nl” rijksoverheid.nl>,’ Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP” mindef.nl>,’ EMSD. CLSK/PLV C
LSK’DO/C41$RJSAIR C2” mindef.nl>
Cc:’ MA, BS/AUHDB” minaei.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen vragen van Stas

Ha

Artikel Volkskrant
De Stas

kan natuurlijk niet in de details van de vaststellingsovereenkomst treden die. volgens nog niet is
getekend.

art 11
De afspraak is dat als de radar operationeel is er metingen zuilen worden

verricht. Als uit die metingen blijkt dat de straling op de 1e en 2e verdieping van de woning van
boven een bepaalde waarde komt (dus niet de ICNIRP-norm, maar een lagere norm waarboven

zegt aantoonbaar last te hebben van straling), dat dan maatregelen zullen plaatsvinden.



Eén van de mogelijke maatregelen is een vorm van afschermen van de woning een andere maatregel is

Als suggestie het volgende antwoord op mogelijke vragen hierover:

“De straling van de radar blijft ruimschoots binnen de ICNTRP-normen die in Nederland gelden. Er is geen
aanleiding voor en ook geen sprake van dat Defensie woningen schermen laat bouwen tegen straling. Dat is
op basis van de ICNWP-normen ook niet nodig. Voor wat betreft de individuele gesprekken die Defensie in
de voorbereiding van het bestemmingsplan en het Rijksinpassingsplan met verschillende bewoners heeft
gehad, daarover zullen geen mededelingen worden gedaan.”

II
II
II

II
II

! ‘1!
Ruimte Voorontwerp en termijnen
M.b.t. de ruimte tussen nu en het voorontwerp. Wettelijk gezien gelden er volgens mij geen andere
termijnen behalve die over het stilzwijgend instemmen door de EK en TK en die is reeds gepasseerd. Het is
nu dus wachten op de instemming en dan kunnen we door. We hebben juridisch dus ruimte om te schuiven,
zolang we de instemming maar wel krijgen.
De termijnen die nog wel van belang zijn hebben meer te maken met onze planning voor de vervanging en
de bouw van de radar en die van EZK voor de bouw van de windparken. Ik heb daar geen zicht op.

M.b.t. de instemming wil ik nog een keer kwijt dat de Stas echt aan het begin van haar termijn moet
uitleggen wat de rol van de TK in de RCR is.
Dat is: toetsen dat sprake is van een project van nationaal belang dat niet op regionaal niveau kan worden
gerealiseerd en waarvoor het Rijk dus de realisatie naar zich toe haalt. Daarvan is hier sprake: er zijn twee
nationale belangen betrokken namelijk de militaire radar en de wïndparken.

Met vriendelijke groet,

Senior juridisch bestuurlijk adviseur
Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC 1 Kalvermarkt 32 2511 BS 1 Den Haag 1
Postbus 207011 2500 ES t Den Haag 1 MPC 58B

T:
mindef.nl

Woensdagmiddag vrij
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Van: BS/AUHDBfBelmdwrs
Verzonden: woensdag 4 september 2019 08:07
Aan: rijksoverheid.nl; Ing., DMOIPROJN/PROJN DW;

CC: BS/AUDJZICI BST
Onderwerp: Herwijnen vragen van Stas

—
Kunnen jullie alvast aan de slag met onderstaande vragen. Over een klein uurtje stuur ik nog een
uitgebreidere mail met de laatste stand van zaken

Nav nog stukken lezen, al een aantal zaken doorgeappt. Zie artikel Volkskrant nog, graag ook reactie op
laatste zin ni de aanpassingen op de boerderij.

Paar dingen nog:

Is er een TNO rapport waarin cumulatie zit? Dus niet degene die nu in de lijn zit? Maw wat zeggen Thales
en second opinieonderzoek?

Wat is echt fysiek en digitaal gedeeld met gemeenten en bewoners?

Waarom nog niet de lijn door laatste TNO rapport?

Wat is het zoekgebied waar we nu kijken? Of wat relevant is voor adequate radardekking?

Ruimte tussen nu en voorontwerp, welke ruimte kan ik bieden op alternatieven en TNO onderzoek?

Wat zijn de uiterste termijnen?

Hoe heeft het RWM, GGD meegekeken op het onderzoek en rol kenniscentrum? Is hier vastiegging van?

Lijst van RTVM van landen van internationale normen, graag het overzicht van landen.
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Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

BS/AL/DCO

Het zoekgebied zoals in het plaatje in bijlage. De donkelblauwe lijn is de afbakening van het gebied, waarbij
opgemerkt dat de ellips aan de bovenzijde iets moet worden afgevlakt door de vereiste afstand van 20km van de
Utrechtse_Heuvelrug.

Relevant voor robuuste dekking is:
• Coverage Nederlandse territorium (land + territoriale wateren) en het door NAVO toegewezen

verantwoordelijkheidsgebied boven de Noordzee. Dat bij elkaar is hetzelfde gebied als de zogenaamde
Netherlands Flight Information Region (FIR), gebruikt voor internationale civiele en militaire
Iuchtverkeersleidingsafspraken.

• Goede zichtlijnen van de radars, waarbij ze zo min mogelijk worden gehinderd door hoger gelegen terrein
en gebouwen (mcl. windmolens).

• De zendvergunning.
• Goede geografische verdeling van de radars over Nederland, zodat de dekking van de lagere luchtlagen

optimaal is en de nationale veiligheid niet te veel in het gedrang komt bij uitval van één van de radars.

Aanvullingen?

Groet,

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: woensdag 4 september 2019 08:07
Aan: rijksoverheid.nl; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

woensdag 4 september 2019 08:25
BS/AL/H DB/Bel mdwr

DMO/PROJN/PROJN DIP

Hol

RE: Herwijnen vragen van Stas

Ing.,

BS/AL/DJZ/Cl BST; rjksoverheid.nl



EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41$R/SAIR C2
CC: BS/AL/D]Z/CI BST
Onderwerp: Herwijnen vragen van Stas

—
Kunnen jullie alvast aan de slag met onderstaande vragen. Over een klein uurtje stuur ik nog een
uitgebreidere mail met de laatste stand van zaken

Nav nog stukken lezen, al een aantal zaken doorgeappt. Zie artikel Volkskrant nog, graag ook reactie op
laatste zin nl de aanpassingen op de boerderij.

Paar dingen nog:

Is er een TNO rapport waarin cumulatie zit? Dus niet degene die nu in de lijn zit? Maw wat zeggen Thales
en second opinieonderzoek?

Wat is echt fysiek en digitaal gedeeld met gemeenten en bewoners?

Waarom nog niet de lijn door laatste TNO rapport?

Wat is het zoekgebied waar we nu kijken? Of wat relevant is voor adequate radardekking?

Ruimte tussen nu en voorontwerp, welke ruimte kan ik bieden op alternatieven en TNO onderzoek?

Wat zijn de uiterste termijnen?

Hoe heeft het RWM, GGD meegekeken op het onderzoek en rol kenniscentrum? Is hier vastlegging van?

Lijst van RWM van landen van internationale normen, graag het overzicht van landen.

2



doc 188

BS/AL/DCO

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 9 september 2019 16:03
Aan:
CC: rjksoverheid.nl
Onderwerp: FW: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

antwoord op vraag 3 ziet er wat mij betreft goed uit.

Zoals bekend zal stap 3 de wellicht (te) veel tijd kosten.

riet vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nl/dmo
Project tianagement Assistente: +31

Van:
Verzonden: maandag 9 september 2019 12:41
Aan: AL/HDB; BS/AL/HDB/Belmdwrs; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP; rijksoverheid.nl; tno.nl’;
BS/AL/DJZ/Cl BST; ; AL/DCO; tno.nl’;

CC: ‘philip.weimar@tno.nl’
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.av. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Goedemiddag

Antwoord op vraag 2:
Voor een goede radardekking moet de zuidelijke radar zuidwest van de Utrechtse Heuvelrug staan. Behalve dat daar de
locatie Herwijnen ligt, bevinden zich daar ook Defensielocaties. Het overgrote deel van deze locaties liggen te ver naar
het zuiden of zuidwesten van Nederland om te dienen als een operationeel acceptabele locatie. De Defensïelocaties van
waaraf de radardekking wellicht wel operationeel acceptabel is, worden meegenomen in het onderzoek naar
alternatieve locaties.

Antwoord op vraag 3:
Het locatieonderzoek wordt uitgevoerd in vijf stappen:
In stap 1 wordt op basis een generiek radarmodel en de operationele taakstelling van CLSK het zoekgebied voor
alternatieve locaties gevalideerd.
In stap 2 worden binnen het zoekgebied gezocht naar geschikte locaties op basis van terrein- en bebouwingsgegevens.
In stap 3 worden voor de gevonden alternatieve locaties radardekkingsdiagrammen gemaakt met het model van de
SMART-L.



In stap 4 worden resultaten van de eerdere stappen en overige factoren (zoals tijd) gewogen en worden daaraan
conclusies verbonden.
In stap 5 wordt het rapport afgerond en in z’n geheel openbaar gemaakt, behalve de radardekkingsdiagrammen op
basis van het model van de SMART-L worden gebruikt. Deze worden opgenomen in een geclassificeerde bijlage. De
kwalitatieve conclusies van de geclassificeerde bijlage worden zo veel mogelijk gedeclassificeerd en verwerkt in stap 4,
zodat dit bijdraagt aan de traceerbaarheid van de conclusies van het rapport.

en lezen jullie mee met antwoord 3?
Willen we hier al wat roepen over participatie door de gemeente?

Groet,

AL/H D B
Verzonden: maandag 9 september 2019 11:06
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nI>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>; riiksoverheid.nI; tno.nI’ tno.nl>;
BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>;

riiksoverheid.nl>;
mindef.nl>; AL/DCO mindef.nl>; tno.nI

tno.nl>;
flI?

CC: @tno.nI’ @tno.nI>;

_______________________AL/HDB

mindef.nl>
Onderwerp: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cum ulatieve effecten

@All,

De Kamer wil de volgende zaken weten, die we m.i. voor het VAO kunnen beantwoorden weten. De Staatssecretaris
heeft een deel hiervan daadwerkelijk toegezegd maar niet alles. Toch lijkt het mij handig in de beantwoording van de
brief aan de Eerste Kamer deze aspecten mee te nemen. Een EK brief gaat ook i.a.a. de Tweede Kamer we overwegen
nog hem expliciet aan de TK te sturen. schrijft nu aan de EK brief Kunnen jullie hem ondersteunen door
onderstaande vragen te beantwoorden?

• Waarom de radar niet in NM kan (voor VAO beantwoorden, DMO/PL lead, CLSK, TNO en THALES
ondersteunen)

• waarom de radar in Herwijnen moet en niet op Defensielocaties kan (voor VAO beantwoorden CLSK
lead)

• hoe het locatieonderzoek eruit gaat zien (RVB lead, DMO/PL en CLSK ondersteunen ik kom met een
input op mails en

• hoe we het onderzoek naar cumulatieve aspecten opzetten — ik heb hieronder al een aantal
vervolgvragen geschreven ... daar moet bij de inventarisatie van vragen die leven bij de omgeving
(voor VAO beantwoorden DMO/PL lead, TNO ondersteunen — DCO memorandum met de extra
vragen online zetten)

• welke onderzoeken er zijn, hoe ze zijn gerubriceerd en of ze al zijn vrij gegeven alsmede plaatsen op
de website (DMO/PL lead, RVB en TNO ondersteunen) TNO graag vandaag al overzicht aanleveren
van studies die jullie voor radarvervanging hebben geschreven. . DM0 en PL maak hiervan een tabel
—chronologisch opgezet met
NAAM RAPPORT / STATUS RAPPORT (concept of definitief) / RUBRICERING / DATUM RAPPORT /
PUBLICATIE f zet de datum van publicatie erbij en kies uit: aan gemeente verstrekt zonder of met
restricties / aan gemeente ter inzage gegeven zonder of met restricties / Op website gemeente
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gepubliceerd / op informatieavond d.d. NN-NN-NNN ter inzage gelegd zonder of met restricties) —

denk bij de restrïcties aan geen foto’s/ geen aantekeningen

Daarnaast is het gaan vullen van de website belangrijk, en ik zoek een gat in mijn agenda (moet even
schuiven) voor overleg daarover.

Hieronder mijn vragen over het TNO-memorandum over cumulatieve effecten. Een deel van jullie heeft hier gisteren
al een mail over gehad. Delete svp die vorige mail, aan de lijst heb ik nog RIVM en WHO vragen toegevoegd n.a.v. het
debat. Hironder staat de volledige lijst
Daarnaast werd ik getriggered dor een vraag van moeten we dit ook voor Wier doen. Ik denk het wel,
maar de focus eerst op Herwijnen en dan voor Wier een afwijkingsrapportage (die naar verwachting gunstig is vanwege
het ontbreken van de scheepsradars op de Waal.

Kunnen jullie aanvullende vragen die jullie nog hebben toevoegen? (als deze vraag al is beantwoord niet nogmaals
beantwoorden)

- Kun je de vragen bekijken en ons adviseren of er meerdere onderwerpen zijn die in het licht van de zorgen van de
gemeente en parlementariërs verder kunnen worden uitgediept / toegelicht?
- Kun je eventuele onduidelijkheden in de vraagstelling vast aangeven, dan kan de vraag Beter worden omschreven
voor we de brief sturen.

- Ik kan in mijn bestanden alleen een versie van het memorandum zonder appendix A en B vinden. Deze is bij mij
gemerkt als V2. Kun jij het complete en definitieve memorandum met uitwerking van de beide appendices sturen?
- Kun jij onderstaande vragen in een formele brief opnemen en ze formeel aan TNO stellen. De brief moet cc naar

wij zorgen ervoor dat hij wordt gedeeld wordt met de gemeente.
- Kun jij vast navragen bij RIVM en GGD of zij het TNO rapport kunnen valideren

Vragen Cdre over TNO memorandum

Lever, gebaseerd op memorandum TNO 2019 M10833/V2, een formeel rapport over de cumulatieve effecten die
optreden bij plaatsing van de SMART-L radar aan perceel Broekgraaf lAte Herwijnen

Beantwoord daarin de algemene vraag:
Zijn er gezondheidsrisico’s voor omwonenden te verwachte na de plaatsing van een SMART-L radar aan de
Broekgraaf 1 te Herwijnen als gevolg van cumulatieve effecten met apparatuur die elektrische, magnetische,
elektromagnetische straling uitzend nabij de genoemde locatie?

Neem in het rapport tenminste straling veroorzaakt door de navolgende apparatuur mee:

• De KNMI-weerradar

• Scheepvaartnavigatieradars

• GSM-apparatuur

• WiFi-apparatuur

• ADSB / lEF zenderontvanger van de SMART-L

• 5G, Geef indien 5G nog niet meegerekend kan worden een verwachting over het cumulatief effect
gebaseerd op verschillen in frequentie, golfvorm, signaalsterkte en andere relevante factoren.

3



Beantwoord daarin specifiek de volgende verdiepingsvragen:

In het TNO Memorandum wordt gesproken van cumulatïeve effecten van de weerradar en een navigatieradar binnen
een minimaal gemiddeld en maximaal achtergrondstralingsscenario zoals gedefinieerd door Agentschap Telecom.

• Is door deze methode voldoende rekening gehouden met het feit dat de nabijgelegen Waal een
drukbevaren rivier is en dat vrijwel alle schepen op de Waal een navigatieradar aan hebben staan?

• Zo ja, leg in het rapport uit waarom hiermee voldoende rekening is gehouden.
• Zo nee, voer aanvullend onderzoek uit waarbij in de berekeningen meerdere navigatieradars worden

meegenomen. Kies hiervoor een aantal dat, gebaseerd op het bereik van de scheepsnavigatieradars en
het aantal schepen dat tegelijk binnen de invioedsafstand te verwachten is, een representatief aantal
is. Omschrijf daarbij waarop eventueel gedane aannames zijn gebaseerd.

Is het mogelijk de achtergrondstralïng die optreedt op de locatie gedurende een aantal dagen te monitoren om zo vast
te stellen wat de daadwerkelijke waarde is? Hierbij dient te worden zeker gesteld dat de binnen zicht van locatie
Broekgraaf 1 te Herwijnen geplaatste GSM-mast, de weerradar en de navigatieradars van schepen op de Waal op het
moment van de meting ten opzichte van de meetapparatuur niet worden geblokkeerd door roerende zaken zoals
auto’s.

Heeft het cum ulatieve effect invloed op de veilige afstanden zoals weergegeven in het THALES-rapport SMART-L EWC
GB RADHAZ 511E REGULATION WIER AND HERWIJNEN TOWER 0026-H0203-9505301286_EAR_715NLD 00
Zo nee, leg in het rapport uit waarom cumulatieve effecten geen invloed hebben op de veilige afstanden
Zo ja, geef aan wat de effecten zijn op de veilige afstanden. Indien deze berekeningen door THALES moeten worden
uitgevoerd, informeer Defensie hier zo spoedig mogelijk over.

In het TNO-memorandum wordt uitgegaan van de ICNIRP normen.
• Licht in het rapport toe wat de wettelijke basis van de ICNIRP-normen in Nederland is. Betrek hierin de

aanwijzing van de Europese Unie (document 1999/519/EG) en ook nationale (rechtelijke) uitspraken
hierover,

• Neem integraal in het rapport op welke Europese landen ICNIRP-normen hanteren, welke landen
minder streng zijn en welke landen strenger zijn (in tabel vorm en in kaartvorm). Geef daarbij aan
(eveneens in tabelvorm en in kaartvorm) in welke landen de SMART-L radar niet zou kunnen worden
geplaatst omdat de straling van de radar tezamen met de cumulatieve effecten de strengere
grenswaarde van het betreffende land overtreffen.

RIVM en WHO hebben onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling dan wel richtlijnen gegeven over de
bescherming van individuen tegen mogelijke negatieve gezondheidseffecten, Betrek de bevindingen van RIVM en WHO
bij het opstellen van de rapportage over de SMART-L.

Directeur Integraal Beleid

Directeur Integraal 8eleid

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
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doc 190

BS/AL/DCO

Van: nI>
Verzonden: maandag 9 september 2019 14:55
Aan: 1

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

tno.nf; BS/AL/DJZ/Cl BST;
rjksoverheid.nl; AL/DCO;

tno.nl;
CC: @tno.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Dag allen,

Voor het locatieonderzoek zou ik adviseren de stappen 3 en 4 om te draaien.

Onder stap 4 vallen overige relevante randvoorwaarden zoals mogelijke beschikbaarheid van de grond,
realiseerbaarheid data-infrastructuur, doorlooptijd van milieuonderzoek en ruimtelijke besluiten. En uiteraard als
randvoorwaarde het beschikbare tijdframe zowel voor de radarvervanging als voor de windparken procedures. Dit
dienen alle criteria voor (vergelijking van) de geschiktheid te zijn die je aan het begin van het locatieonderzoek
opstelt.

Alleen nadat locaties door die hele zeef heen overblijven, is de rekenslag van een radardekkingsdiagram relevant.
Als je al eerder de radargeschiktheid voor andere locaties opstelt, die daarna vanwege de tijd etc. weet afvallen, dan
zet je zelf de schijnwerper op het belang van die andere factoren. Daarmee ontlok je misschien onnodige discussies
omdat de locatie technisch bezien vanuit radar, immers geschikt is.

Met vriendelijke groeten,

Van: mindef.nl
Verzonden: maandag 9 september 2019 12:41
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl;

tno.nl; mindef.nl; rijksoverheid .nl; mindef.nl;
tno.nI;

CC: @tno.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cum ulatieve effecten

Goedemiddag

Antwoord op vraag 2:
Voor een goede radardekking moet de zuidelijke radar zuidwest van de Utrechtse Heuvelrug staan. Behalve dat daar
de locatie Herwijnen ligt, bevinden zich daar ook Defensielocaties. Het overgrote deel van deze locaties liggen te ver
naar het zuiden of zuidwesten van Nederland om te dienen als een operationeel acceptabele locatie. De
Defensielocaties van waaraf de radardekking wellicht wel operationeel acceptabel is, worden meegenomen in het
onderzoek naar alternatieve locaties.

Antwoord op vraag 3:
Het locatieonderzoek wordt uitgevoerd in vijf stappen:
In stap 1 wordt op basis een generiek radarmodel en de operationele taakstelling van CLSK het zoekgebied voor
alternatieve locaties gevalideerd.
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: maandag 9 september 2019 13:29
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs; AL/HDB;

Ing., DMOIPROJN/PROJN DIP;
rjksoverneio.nl; BS/AL/DJZ/Cl BST;

Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Hol

Er zijn idd geen goede beschikbare Defensieterreinen. Er zijn echter een paar grensgevallen (in het noorden van ‘s
Hertogenbosch en bij Keizersveer), waarvan ik nu zo al kan zeggen dat ze niet geschikt zijn door de ligging. Ze vallen
net buiten of op de grens van het zoekgebied, en ook binnen het zoekgebied kennen we optimale en suboptimale
locaties. Voorst hebben we daar geen zendvergunning. Dat maakt ze dus in een eerdere scan ongeschikt. Maar het
verdient in mijn optiek de moeite om dat ook onderbouw goed weg te zetten in het rapport en daarmee die
conclusie nader te onderbouwen. Voorts blijkt er zuid van Lopik een klein complex te zijn, wat in afstoting is. Daar
hebben we nooit verder naar gekeken, omdat het formeel niet meer beschikbaar is. Het ligt echter wel in het (nog
definitief vast te stellen) zoekgebied.

Zonder een gedetailleerd locatieonderzoek was / is Herwijnen een (zeer) geschikte en lang gebruikte radarlocatie,
beschikbaar voor Defensie met een zendvergunning en de gemeente was welwillend mee te werken aan de
herbestemming. Door de operationele oogharen kijkend naar de beschikbare Defensielocaties (allemaal sub-
optimaal at best; onderbouwd met enkele dekkingsdiagrammen ihkd de afgewezen interim radar) en dat afzetten
tegen de optimale en beschikbare locatie Herwijnen was de keuze snel gemaakt.

Groet,

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: maandag 9 september 2019 12:59
Aan: ; AL/HDB;

Ing., DMO/PROJN/PROJ N DIP; riiknverheid.nl;
BS/AL/DJZ/Cl BST;
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AD en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Bij de locatiekeuze voor Herwijnen, is één van de argumenten die naar voren is gebracht dat er
Defensielocaties geschikt waren.
Ik heb nu in de EK-brief staan: Defensielocaties in Zuidwest-Nederland leiden niet tot de gewenste dekkingsgraad.
Defensie is zich toen gaan oriënteren op andere dan militaire locaties.
Uit jouw onderstaande antwoord blijkt dat er nog niet is gekeken naar (alle) geschikte Defensielocaties? Ik snap het
even niet meer...waarom zijn we op Herwijnen uitgekomen, als we zelf misschien toch wel een locatie beschikbaar
hebben?
Valt er iets te zeggen over het verschil tussen die eerste scan’ van Defensielocaties en het onderzoek dat nu wordt
opgestart?

Grt
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BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Prima,

Groet,

maan

RE: Voorlopig: Afstemming alternatievenonderzoek radarlocatie Herwijnen

We hebben later deze week contact.

-—--Oorspronkelijke afspraak---—
Van:

Verzonden: zondag 8 september 2019 08:37
Aan:
Onderwerp: Voorlopig: Afstemming alternatievenonderzoek radarlocatie Herwijnen
Tijd: maandag 9 september 2019 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
Locatie: Telefonisch

Hoi
Ik kan jullie ter wille zijn tbv analyses in GIS en tonen van de resultaten in viewer en rapportages. Ik denk dat
nadat jullie elkaar gesproken te hebben en er een plan is, zodat ik op basis daarvan kan analyseren en uitvoeren.
Nu heb ik de panden uit de BAG gehaald;
De ellips van het gebied van ontvangen.
Rondom de panden een buffet van en gemaakt.
Als er aanvullingen moeten komen op basis van wat anders dan hoor ik dat graag.
Ik zal dus maandag niet inbellen, tenzij dat echt noodzakelijk is (heb namelijk een andere afspraak).

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ii is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abucievelijk aan u is toegezonden. wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aanspraketijkheid voor echade, van welke aard ook, die
verband houdt met oicos verbonden aon het elektronisch verzenden van berichten
This nrecea-ra may contain information that is not nt rrdd for you. 1f you are not the addreszee or if this meozaqe was sent to you by mistake. you are
requested to intorm the sender and delete the message. TIrL State accepts no tiability for damage of any kind rzultin from the tisko inherent in the
electrontc transmission of messages

[PaginanummerJ
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BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: maandag 9 september 2019 16:38
Aan:

______

Onderwerp: RE: Windparken Flevoland

Beste

Kort antwoord: ja, dat kunnen we, maat het is wel even werk om deze berekeningen op de rails te zetten.

We menen dat, om het goed te doen, met obstakels en windmolens rekening moet worden gehouden.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl
Sent: Monday, September 9, 2019 4:02 PM
To:
Subject: Windparken Flevoland

Hoi

Ik zit net de figuren in het rapport in bijlage op me in te laten werken.

De diagrammen met een verhoogde toren op het AOCS NM (fig 4) houden nog geen tekening met windmolenparken
blauw en groen in de Flevo. Zou je daar ongeclassificeerde plaatjes van kunnen maken?

Groet,

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

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

This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addresseo or 1f this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no Nability 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 inhetont to the electronic transmission of messages.

[PaginanummerJ
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: maandag 9 september 2019 08:59
Aan: MA, BS/AL/HDB
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; rjksoverheid.nl;

BS/AL./HDB/Belmdwrs
Onderwerp: RE: Aanvullende vragen TNO-momeorandum

Ik heb geen aanvullende vragen,

Groet,

MA, BS/AL/HDB
Verzonden: zondag 8 september 2019 15:21
Aan:
CC: Ing., OMO/PROJN/PROJN DIP;

rijksoverheid.nl; BS/AL/HDB/Belmdwrs; MA, BS/AL/HDB
Onderwerp: Re: Aanvullende vragen TNO-momeorandum

Er komt alvast een vraag bij.
Betrek in de rapportage de bevindingen en adviezen van de WHO

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 8 sep. 2019 om 12:44 heeft tno.nl> het volgende
geschreven:

KVO!

Ik denk na over de vragen en zal morgen reageren.

Mvrgr

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 sep. 2019 om 10:20 mindef.nl’ mmdef.nI> het
volgende geschreven:

@All,



Hieronder mijn vragen over het TNO-memorandum

Kunnen jullie aanvullende vragen die jullie nog hebben toevoegen?

- Kun je de vragen bekijken en ons adviseren of er meerdere onderwerpen zijn die
in het licht van de zorgen van de gemeente en parlementariërs verder kunnen
worden uitgediept / toegelicht?

- Kun je eventuele onduidelijkheden in de vraagstelling vast aangeven, dan kan
de vraag Beter worden omschreven voor we de brief sturen.

- Ik kan in mijn bestanden alleen een versie van het memorandum zonder
appendix A en B vinden. Deze is bij mij gemerkt als V2. Kun jij het complete en
definitieve memorandum met uitwerking van de beide appendices sturen?

- Kun jij onderstaande vragen in een formele brief opnemen en ze formeel aan
TNO stellen. De brief moet cc naar wij zorgen ervoor dat hij wordt
gedeeld wordt met de gemeente.

Vragen Cdre over TNO memorandum

Lever, gebaseerd op memorandum TNO 2019 M10833/V2, een formeel rapport
over de cumulatieve effecten die optreden bij plaatsing van de SMART-L radar
aan perceel Broekgraaf 1A te Herwijnen

Beantwoord daarin de algemene vraag:

Zijn er gezondheidsrisico’s voor omwonenden te verwachte na de plaatsing van
een SMART-L radar aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen als gevolg van
cumulatieve effecten met apparatuur die elektrische, magnetische,
electromagnetische straling uitzend nabij de genoemde locatie.
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Neem in het rapport tenminste straling veroorzaakt door de navolgende
apparatuur mee:

• De KNMI weerradar
• Scheepvaartnavigatieradars
• GSM apparatuur
• Wifi apparatuur
• ADSB /1FF zenderontvanger van de SMART-L
• 5G, Geef indien 5G nog niet meegerekend kan worden een verwachting

en een procesbeschrij ving hoe tzt 5G behandeld moet worden

Beantwoord daarin specifiek de volgende verdiepingsvragen:

1. In het TNO Memorandum wordt gesproken van cumulatieve effecten van
de weerradar en een navigatieradar binnen een minimaal gemiddeld en
maximaal achtergrondstralingsscenario zoals gedefinieerd door
Agentschap Telecom.

• Is door deze methode voldoende rekening gehouden met het feit dat de
nabijgelegen Waal een drukbevaren rivier is en dat vrijwel alle schepen op
de Waal een navigatieradar aan hebben staan?

• Zo ja, leg in het rapport uit waarom hiermee voldoende rekening is
gehouden.

• Zo nee, voer aanvullend onderzoek uit waarbij in de berekeningen
meerdere navigatieradars worden meegenomen. Kies hiervoor een aantal
dat, gebaseerd op het bereik van de scheepsnavigatieradars en het aantal
schepen dat tegelijk binnen de invloedsafstand te verwachten is,
een representatief aantal is. Omschrjf daarbij waarop eventueel gedane
aannames zijn gebaseerd.

• Is het mogelijk de achtergrondstraling die optreedt op de locatie
gedurende een aantal dagen te monitoren om zo vast te stellen wat de
daadwerkelijke waarde is?Hierbij dient te worden zekergesteld dat de
binnen zicht van locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen geplaatste GSM-mast,
de weerradar en de navigatieradars van schepen op de Waal op het
moment van de meting ten opzichte van de meetapparatuur niet worden
geblokkeerd door roerende zaken zoals auto’s.

1. Heeft het cumulatieve effect invloed op de veilige afstanden zoals
weergegeven in het THALES rapport SMART-L EWC GB RADHAZ
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• Zo nee, leg in het rapport uit waarom cumulatieve effecten geen invloed
hebben op de veilige afstanden

• Zo ja, geef aan wat de effecten zijn op de veilige afstanden. Indien deze
berekeningen door THALES moeten worden uitgevoerd, informeer
Defensie hier zo spoedig mogelijk over.

1. In het TNO-memorandum wordt uitgegaan van de ICNWP normen.

• Licht in het rapport toe wat de wettelijke basis van de ICNWP-normen in
Nederland is. Betrek hierin de aanwijzing van de Europese Unie
(document 1999/51 9/EG) en ook nationale (rechtelijke) uitspraken
hierover,

• Neem integraal in het rapport op welke Europese landen ICNTRP-nonnen
hanteren, welke landen minder streng zijn en welke landen strenger zijn
(in tabel vorm en in kaartvorm). Geef daarbij aan (eveneens in tabelvorm
en in kaartvorm) in welke landen de SMART-L radar niet zou kunnen
worden geplaatst omdat de straling van de radar tezamen met de
cumulatieve effecten de strengere grenswaarde van het betreffende land
overtreffen.

Directeur Integraal Beleid
+31

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no Hability for the content of this e-maiI,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the eloctronic transmission of
messages.
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doc 197

BS/AL/DCO

Van: tno.nI>
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 17:40
Aan:
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

0K, dank! Ik kom morgen met een reactie.

From: mindef.nl
Sent: Tuesday, September 10, 2019 5:28 PM
To:
Subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Hol

Het gaat om de windprojecten Blauw en Groen in de Flevopolder. Daarin zijn veel grote windmolens voorzien op de
noordkade en zuidkade (als ik dat zo mag noemen) van de Flevopolder, pal noord van AOCS NM.

Groet,

—
Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 17:03
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. A0 en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Beste

Misschien kan je iets explicieter zijn? Wat bedoel je precies met blauw en groen? Mijn memo van destijds
beschouwde de invloed van windturbines niet, het is puur ‘line-of-sight’.

Vriendelijke groet!

From: mindef.nI mindef.nI>
Sent: Tuesday, September 10, 2019 3:21 PM
To: mindef.nl; tno.nl>; mindef.nl
Cc: mindef.nI; mindef.nl
Subject: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

En toch nog even voor de zekerheid:

ondanks de hoogte van de radar van 60 meter leiden blauw en groen tot verstoringen die volgens barro / rarro
niet acceptabel zijn, correct?

Van:’ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” mindef.nl>
Datum: dinsdag 10 september 2019 om 15:02:36



Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nl>
Cc:’ 1 Ir., DM0!B&B/PL&DV/PL&R” mindef.nl>,’

mindef.nl>,” tno.nI>,

1 AL/HDB” mindef.nl>
Onderwerp: RE: Henwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Dan wordt dit het antwoord op de vraag van
Waarom de radar niet in NM kan (voor VAO beantwoorden, DMO/PL lead, CLSK, TNO en THALES
ondersteunen):

Uit een onderzoek van TNO, dat op verzoek van Defensie in 2010 is uitgevoerd (TNO document TNO-DV 2010 A325
“Performance assessment of the Dutch MPR systems” Ud. 12 oktober 2010) is gebleken dat de lage-hoogte-dekking
van de luchtverdedigingsradar te Nieuw Milligen sterk te wensen over laat. De oorzaak van de slechte dekkingsgraad
wordt vooral veroorzaakt door de westelijke rand van de Veluwe. De terreinhoogte in dat gebied is ten opzichten
van de radarhoogte zodanig hoog dat een goede lage-hoogte-dekking richting het oosten onmogelijk maakt.

Ook in zuidwestelijke richting is de lage-hoogte-dekking gebrekkig, hier veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug.

In de tijd dat de beide oude radarsystemen waren geplaatst (jaren 70), werd de slechte dekkingsgraad nog niet als
bezwaarlijk gezien, aangezien de primaire interesse in die tijd uit ging naar Russische langeafstand bommenwerpers
die op aanzienlijke hoogte vlogen. Het dekkingsdiagram van het systeem Nieuw Milligen voor een doel op
bijvoorbeeld 30.000 voet, ziet er alleszins redelijk uit.

In het verloop van de tijd is dit dreigingspatroon echter gewijzigd naar laag vliegende gevechtsvliegtuigen en
bommenwerpers, waarbij de slechte lage-hoogte-dekking van de radar in Nieuw Milligen door Defensie steeds meer
als een belangrijke tekortkoming werd gezien.

Er is geen technische mogelijkheid om de lage-hoogte-dekking te verbeteren. De enige optie is om de radar op een
hogere toren te zetten. TNO heeft berekend dat de radar op een toren van minimaal 60 meter hoogte moet worden
geplaatst, maar dat ook dan de lage-hoogte-dekking beperkt blijft. Plaatsing van een militaire radar op zo’n hoogte is
echter operationeel niet gewenst.

Naast de slechte lage-hoogte-dekking, zal een radar op Nieuw Milligen de realisatie van de geplande
windmolenparken Blauw en Groen verhinderen.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van:
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 14:30
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;
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BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nI>; tno.nl>
CC: Ir., DMO/B&B/PL&DV/PL&R mindef.nl>
Onderwerp: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Voorts kunnen dan windparken blauw en groen in de flevo niet worden gerealiseerd. De radar op een voet van 60
meter kijkt nog steeds tegen de windmolens.

Van:’ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” mindef.nl>
Datum: dinsdag 10 september 2019 om 12:08: 16
Aan:’ BS/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nb,” tno.nl>,

mindef.nI>
Cc:’ Ir., DMO/B&B/PL&DV/PL&R” mindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Technisch is het niet mogelijk om “achter” en berg te kijken. De enige oplossing is inderdaad de radar hoger te
zetten. In de TNO memo “Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen” van 11 december 2012 (bijgesloten)
wordt een berekening uitgevoerd met een radar op een 60 meter hoge mast. In de conclusie van dit rapport staat:

“Een mast van circa 60 m hoog is nodig opdat de radar over de Veluwe heen kan kijken. De dekking tegen
laagvliegers blijft bij een dergelijke
masthoogte evenwel beperkt.”

Dus zelfs met een (operationeel ongewenste) masthoogte van 60 meter is de radardekking voor lage hoogte nog
steeds beperkt. Een radar op 60 meter hoogte is vooral ongewenst ivm de zichtbaarheid van de radar door vijandige
elementen.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB j Utrecht
Postbus 90125 3509 BB 1 Utrecht MPC 55A

M +31
mindef. nl

W www.defensie.nI/dmo
Project Management Assistente: ÷31

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 11:51
Aan: tno.nI>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>; mindef.nl>
CC: Ir., DMO/B&B/PL&DV/PL&R mindef.nI>
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cum ulatieve effecten

Allen,

Er zijn ook geen technische oplossingen om deze slechte lage hoogte dekking in NM op te lossen (radarvoet
verhogen)?
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Grt

From: tno.nl>
Sent: dinsdag 10 september 2019 10:36
To: Ing., DMO/PRO]N/PRO]N DIP mïndef.nI

mindef.nl>
Cc: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; Ir.,
DMO/B&B/PL&DV/PL&R mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Helemaal mee eens,

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Tuesday, September 10, 2019 10:19 AM
To: mindef.nl; tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: FW: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

en

In antwoord op de eerste vraag van wil ik het volgende stellen:

Uit een onderzoek van TNO, dat op verzoek van Defensie in 2010 is uitgevoerd (TNO document TNO-DV 2010 A325
“Performance assessment of the Dutch MPR systems” dd. 12 oktober 2010) is gebleken dat de lage-hoogte-dekking
van de luchtverdedigingsradar te Nieuw Milligen sterk te wensen over laat. De oorzaak van de slechte dekkingsgraad
wordt vooral veroorzaakt door de westelijke rand van de Veluwe. De terreinhoogte in dat gebied is ten opzichten
van de radarhoogte zodanig hoog dat een goede lage-hoogte-dekking richting het oosten onmogelijk maakt.

Ook in zuidwestelijke richting is de lage-hoogte-dekking gebrekkig, hier veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug.

In de tijd dat de beide oude radarsystemen waren geplaatst (jaren 70), werd de slechte dekkingsgraad nog niet als
bezwaarlijk gezien, aangezien de primaire interesse in die tijd uit ging naar Russische langeafstand bommenwerpers
die op aanzienlijke hoogte vlogen. Het dekkingsdiagram van het systeem Nieuw Milligen voor een doel op
bijvoorbeeld 30.000 voet, ziet er alleszins redelijk uit.

In het verloop van de tijd is dit dreigingspatroon echter gewijzigd naar laag vliegende gevechtsvliegtuigen en
bommenwerpers, waarbij de slechte lage-hoogte-dekking van de radar in Nieuw Milligen door Defensie steeds meer
als een belangrijke tekortkoming werd gezien.

Het genoemde TNO rapport is confidentieel en ligt bij ons in de kluis, dus die kan ik niet zo meesturen.

Zijn jullie het eens met dit antwoord?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
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Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 j 3584 AB Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nI

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

AL/HDB
Verzonden: maandag 9 september 2019 11:06
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN
DIP mindef.nl>; rijksoverheid.nl; tno.nI’

tno.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>;
riiksoverheid.nl>;

mindef.nI>; AL/DCO rnindef.nl>; tno.nI’
tno.nl>; ni>;

nI>
CC: @tno.nI’ @tno.nl>; AL/HDB

mindef.nt>
Onderwerp: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cum ulatieve effecten

@All,

De Kamer wil de volgende zaken weten, die we m.i. voor het VAO kunnen beantwoorden weten. De Staatssecretaris
heeft een deel hiervan daadwerkelijk toegezegd maar niet alles. Toch lijkt het mij handig in de beantwoording van
de brief aan de Eerste Kamer deze aspecten mee te nemen. Een EK brief gaat ook La.a. de Tweede Kamer we
overwegen nog hem expliciet aan de TK te sturen. schrijft nu aan de EK brief Kunnen jullie hem
ondersteunen door onderstaande vragen te beantwoorden?

• Waarom de radar niet in NM kan (voor VAO beantwoorden, DMO/PL lead, CLSK, TNO en THAL.ES
ondersteunen)

• waarom de radar in Herwijnen moet en niet op Defensielocaties kan (voor VAO beantwoorden
CLSK lead)

• hoe het locatieonderzoek eruit gaat zien (RVB lead, DMO/PL en CISK ondersteunen ik kom met
een input op mails en

• hoe we het onderzoek naar cumulatieve aspecten opzetten — ik heb hieronder al een aantal
vervolgvragen geschreven ... daar moet bij de inventarisatie van vragen die leven bij de omgeving
(voor VAO beantwoorden OMO/PI lead, TNO ondersteunen — DCO memorandum met de extra
vragen online zetten)

• welke onderzoeken er zijn, hoe ze zijn gerubriceerd en of ze al zijn vrij gegeven alsmede plaatsen
op de website (DMO/PL lead, RVB en TNO ondersteunen) TNO graag vandaag al overzicht
aanleveren van studies die jullie voor radarvervanging hebben geschreven. DM0 en PL maak
hiervan een tabel —chronologisch opgezet met
NAAM RAPPORT / STATUS RAPPORT (concept of definitief) / RUBRICERING / DATUM RAPPORT /
PUBLICATIE ( zet de datum van publicatie erbij en kies uit: aan gemeente verstrekt zonder of met
restricties / aan gemeente ter inzage gegeven zonder of met restricties / Op website gemeente
gepubliceerd / op informatieavond d.d. NN-NN-NNN ter inzage gelegd zonder of met restricties)
— denk bij de restricties aan geen foto’s/ geen aantekeningen

Daarnaast is het gaan vullen van de website belangrijk, en ik zoek een gat in mijn agenda (moet even
schuiven) voor overleg daarover.
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Hieronder mijn vragen over het TNO-memorandum over cumulatieve effecten. Een deel van jullie hier
gisteren al een mail over gehad. Delete svp die vorige mail, aan de lijst heb ik nog RIVM en WHO vragen toegevoegd
n.a.v. het debat. Hironder staat de volledige lijst
Daarnaast werd ik getriggered dor een vraag van moeten we dit ook voor Wier doen. Ik denk het
wel, maar de focus eerst op Herwijnen en dan voor Wier een afwijkingsrapportage (die naar verwachting gunstig is
vanwege het ontbreken van de scheepsradars op de Waal.

Kunnen jullie aanvullende vragen die jullie nog hebben toevoegen? (als deze vraag al is beantwoord niet nogmaals
beantwoorden)

- Kun je de vragen bekijken en ons adviseren of er meerdere onderwerpen zijn die in het licht van de zorgen van de
gemeente en parlementariërs verder kunnen worden uitgediept / toegelicht?
- Kun je eventuele onduidelijkheden in de vraagstelling vast aangeven, dan kan de vraag Beter worden omschreven
voor we de brief sturen.

- Ik kan in mijn bestanden alleen een versie van het memorandum zonder appendix A en B vinden. Deze is bij mij
gemerkt als V2. Kun jij het complete en definitieve memorandum met uitwerking van de beide appendices sturen?
- Kun jij onderstaande vragen in een formele brief opnemen en ze formeel aan TNO stellen. De brief moet cc naar

wij zorgen ervoor dat hij wordt gedeeld wordt met de gemeente.
- Kun jij vast navragen bij RIVM en GGD of zij het TNO rapport kunnen valideren

Vragen Cdre over TNO memorandum

Lever, gebaseerd op memorandum TNO 2019 M10833/V2, een formeel rapport over de cumulatieve effecten die
optreden bij plaatsing van de SMART-L radar aan perceel Broekgraaf 1A te Herwijnen

Beantwoord daarin de algemene vraag:
Zijn er gezondheidsrisico’s voor omwonenden te verwachte na de plaatsing van een SMART-L radar aan de
Broekgraaf 1 te Herwijnen als gevolg van cumulatieve effecten met apparatuur die elektrische, magnetische,
elektromagnetische straling uitzend nabij de genoemde locatie?

Neem in het rapport tenminste straling veroorzaakt door de navolgende apparatuur mee:

• De KNMI-weerradar
• Scheepvaartnavigatieradars
• GSM-apparatuur
• WiFi-apparatuur
• ADSB /1FF zenderontvanger van de SMART-L
• 5G, Geef indien 5G nog niet meegerekend kan worden een verwachting over het cumulatief effect

gebaseerd op verschillen in frequentie, golfvorm, signaalsterkte en andere relevante factoren.

Beantwoord daarin specifiek de volgende verdiepingsvragen:

In het TNO Memorandum wordt gesproken van cumulatieve effecten van de weerradar en een navigatieradar
binnen een minimaal gemiddeld en maximaal achtergrondstralingsscenario zoals gedefinieerd door Agentschap
Telecom.

• Is door deze methode voldoende rekening gehouden met het feit dat de nabijgelegen Waal een
drukbevaren rivier is en dat vrijwel alle schepen op de Waal een navigatieradar aan hebben staan?

• Zo ja, leg in het rapport uit waarom hiermee voldoende rekening is gehouden.
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• Zo nee, voer aanvullend onderzoek uit waarbij in de berekeningen meerdere navigatieradars
worden meegenomen. Kies hiervoor een aantal dat, gebaseerd op het bereik van de
scheepsnavigatieradars en het aantal schepen dat tegelijk binnen de invioedsafstand te
verwachten is, een representatief aantal is. Omschrijf daarbij waarop eventueel gedane aannames
zijn gebaseerd.

Is het mogelijk de achtergrondstraling die optreedt op de locatie gedurende een aantal dagen te monitoren om zo
vast te stellen wat de daadwerkelijke waarde is? Hierbij dient te worden zeker gesteld dat de binnen zicht van
locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen geplaatste GSM-mast, de weerradar en de navigatieradars van schepen op de
Waal op het moment van de meting ten opzichte van de meetapparatuur niet worden geblokkeerd door roerende
zaken zoals auto’s.

Heeft het cumulatieve effect invloed op de veilige afstanden zoals weergegeven in het THALES-rapport SMART-L
EWC GB RADHAZ 511E REGULATION WIER AND HERWIJNEN TOWER 0026-H0203-9505301286_EAR.j15_NLD 00
Zo nee, leg in het rapport uit waarom cumulatieve effecten geen invloed hebben op de veilige afstanden
Zo ja, geef aan wat de effecten zijn op de veilige afstanden. Indien deze berekeningen door THALES moeten worden
uitgevoerd, informeer Defensie hier zo spoedig mogelijk over.

In het TNO-memorandum wordt uitgegaan van de ICNIRP normen.
• Licht in het rapport toe wat de wettelijke basis van de ICNIRP-normen in Nederland is. Betrek hierin

de aanwijzing van de Europese Unie (document 1999/519/EG) en ook nationale (rechtelijke)
uitspraken hierover,

• Neem integraal in het rapport op welke Europese landen ICNIRP-normen hanteren, welke landen
minder streng zijn en welke landen strenger zijn (in tabel vorm en in kaartvorm). Geef daarbij aan
(eveneens in tabelvorm en in kaartvorm) in welke landen de SMART-L radar niet zou kunnen
worden geplaatst omdat de straling van de radar tezamen met de cumulatieve effecten de
strengere grenswaarde van het betreffende land overtreffen.

RIVM en WHO hebben onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling dan wel richtlijnen gegeven over de
bescherming van individuen tegen mogelijke negatieve gezondheidseffecten, Betrek de bevindingen van RIVM en
WHO bij het opstellen van de rapportage over de SMART-L.

Directeur Integraal Beleid

Directeur Integraal Beleid

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-19
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
mi ndef. nI

www.defensie.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelïjkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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doc 201

BS/AL/DCO

rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 10:14
Aan: tno.nl’
cc:
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Ik zie dat de print screen wat klein is uitgevallen omdat ik twee schermen heb meegepikt.

De XV coördinaten midden op het complex zijn:

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 10:00
Aan: tno.nl
CC: mindef.nl’
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Bijgaand een print screen met centraal het MC Lopik en links onder de coördinaten.

Nb: je ziet direct links (west) van het complex drie windmolens staan.

Mvg,



Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 06:34
Aan: tno.nl; rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Fwd: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Goedemorgen en

• zou jij de exacte locatie van MC Lopik aan willen mailen?

Zou jij zsm willen starten met een analyse van de dekking (met delkingsdiagram) vanaf die locatie?

Bedankt!

Fijne dag,
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Van:’ AL/HDB” mindef.nl>
Datum: dinsdag 10 september 2019 om 00:06:14
Aan:” riiksoverheid.nl>,’ BS/AL/HDB/Belmdwrs”
mindef.nl>,’

________Ing.,

DMO/PROJN/PROJN DIP” mindef.nl>,’
rijksoverheid.nI>,’ BS/AL/DJZ/CI BST” mindef..

Cc: AL/HDB” mindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

All,

Ik zie veel goede ideeën in de mails hieronder langskomen. Ik ben het bijvoorbeeld erg eens met dat het
goed is de alternatieven studie te beginnen met waarom we in herwijnen zijn gekomen. Ben ook geinteresseerd in
het MC complex. Gaat het om de munitiebunkers; drie kilometer oos van de windmolens of het MOB complex direct
naast de windmolens?

Ook ik heb nog wel een paar vragen. CLSK ik denk dat ik vraag 2 beter had moeten stellen. Ik ga dat hier nogmaals
doen maar dan verdeeld in en aantal vragen.

1) Wat is het zoekgebied; geef een nauwkeurige omschrijving bij voorkeur met hoekpunten
2) Waarop is de begrenzing van het zoekgebied gebaseerd (daaruit moet onomstotelijk kunnen

worden afgeleid waarom niet verder naar N,O,Z of W)

Eveneens moeten we gaan aangeven waarom onderstaande, vanuit west betuwe voorgedragen, locaties niet
geschikt zijn: Om te voorkomen dat we telkens moeten verklaren waarom een locatie te ver naar links of rechts ligt
is het dus van belang dat zoekgebied zo helder mogelijk te dimensioneren en dat te communiceren. ik ben
inmiddels vanmiddag in de toren, kunnen we ereven onder het genot van een bak koffie over sparren?

- Vlasakkers (soest)

- Soestetberg fleusderheide) l&M inrichtingen = bevoegd gezag

- Ede, miliair oefenterrein. Harskamp / Hoenderlo

Arnhemse Heide (duivelsberg)

Fort Everdingen

Grave/Schaik

Vliegbasis Volkel

De Peel

Vliegbasis Eindhoven

Militair terrein OIR Oirschot

Eersel

Vliegbasis Gilze-Rijen (15M boven NAP)

Munitiepark Alphen Chaam

Ulicoten (Baarle Nassau)

Moerdijk (aerospace)
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Rucphen (2 locaties dicht bij elkaar)

Vliegbasis Woensdrecht, Bergen op Zoom Militair oefenterrein?

Vlissingen.

- Terneuzen (opslag explosieven)

- Wassenaar MMC de kom (is verlaten, dus beschikbaar?)

- TNO Rijswijk

- Ypenburg (lijkt ons niet geschikt)

- Katwijk Vliegveld Valkenburg

- Vrachelse Heide

- Kamp de Kiek,

rilksoverheid.nI>
Sent: maandag 9 september 2019 15:32
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nI>; AL/HDB

mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;
ri iksoverheïd.iii’; BS/AL/DJZ/Cl BST

mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Aanvullende opmerking over vm MC Lopik:

Ik heb gecheckt en MC Lopik is nog niet verkocht door het rijk, maat dat proces loopt nu wel. Op dit moment
Defensie officieel zelf nog beheerder. Het is dus, los van de operationele geschiktheid, een eenvoudig en snel
beschikbare locatie, als dat gewenst zou zijn.

MC Lopik lig ten noordoosten van de kern Lopik, direct langs de N210. Er is echter ook sprake van twee (vm)
dienstwoningen op het complex én ten westen staan drie (kleine?) windmolens... Daarmee zal deze locatie in een
volgende fase waarschijnlijk alsnog moeten afvallen.

G r,

Verzonden: maandag 9 september 2019 13:16
Aan: mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nI; riiksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Ik kan niet voor spreken, maar in de quick scan die eerder heeft gemaakt werden 3 defensielocaties
genoemd in de buurt van het zoekgebied: Overdiepse Polder, fort Crevecoeur en Engelense Gat. Die waren niet
geschikt. Helemaal aan de noordrand van het zoekgebied, bij Lopik, is nog sprake van een voormalig mobcomplex
(MC Lopik) dat is nog in afstoting (of misschien al net verkocht). Als dat gebied in beginsel geschikt zou kunnen zijn,
moet je ook daar naar kijken. Als het nog van het rijk is, kun je het tenslotte z6 terughalen. Vandaar de zin dat die
(defensie)locatie alsnog wordt meegenomen in het onderzoek.
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doc 202

BS/AI./DCO

______________

rjksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 08:06
Aan: AL/H DE; BS/AL/H DB/Belmdwrs;

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;
BS/AL/DJZ/Cl BST

Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Het gaat, helaas, om het MC direct naast de windmolens.., het lijkt me dan ook een kansloze locatie bij nader inzien.
De andere, oostelijker locatie is reeds afgestoten en op basis van de actuele luchtfoto’s magie aannemen dat daar
ook al van alles gebeurt.

Wat betreft die onderstaande locaties: op Fort Everdingen na, liggen ze alle ver buiten het zoekgebied. Daar zijn we
dus snel mee klaar.

Ik denk dat West Betuwe er meer eer mee zou inleggen als ze een locatie voordragen die binnen hun
gemeentegrenzen ligt. Daar mogen ze bij het bezoek nog wel om worden gevraagd.

Van: mindef.nl
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 00:06
Aan: ; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl
CC: mindef.nl
Onderwerp:RE: Herwijnen Acties n.a.v. AD en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

All,

Ik zie veel goede ideeën in de mails hieronder langskomen. Ik ben het bijvoorbeeld erg eens met dat het
goed is de alternatieven studie te beginnen met waarom we in herwijnen zijn gekomen. Ben ook geinteresseerd in
het MC complex. Gaat het om de munitiebunkers; drie kilometer oos van de windmolens of het MOE complex direct
naast de windmolens?

Ook ik heb nog wel een paar vragen. CLSK ik denk dat ik vraag 2 beter had moeten stellen. Ik ga dat hier nogmaals
doen maar dan verdeeld in en aantal vragen.

1) Wat is het zoekgebied; geef een nauwkeurige omschrijving bij voorkeur met hoekpunten

2) Waarop is de begrenzing van het zoekgebied gebaseerd (daaruit moet onomstotelijk kunnen

worden afgeleid waarom niet verder naar N,O,Z of W)

Eveneens moeten we gaan aangeven waarom onderstaande, vanuit west betuwe voorgedragen, locaties niet
geschikt zijn: Om te voorkomen dat we telkens moeten verklaren waarom een locatie te ver naar links of rechts ligt
is het dus van belang dat zoekgebied zo helder mogelijk te dimensioneren en dat te communiceren. ik ben
inmiddels vanmiddag in de toren, kunnen we ereven onder het genot van een bak koffie over sparren?

- Vlasakkers (soest)

- Soesterberg (leusderheide) l&M inrichtingen = bevoegd gezag

- Ede, miliair oefenterrein. Harskamp / Hoenderlo

- Arnhemse Heide (duivelsberg)

- Fort Everdingen



doc 204

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: woensdag 1 1 september 2019 12:20
Aan:
CC: rjksoverheid.nl;

Ing., DMO/PROJNIPROJN DIP; AOCS
NM/7JOSQN; AOCS NM/7JOSQN/OPS SUP&TR/OPS
LGL/LGLSIE D

Onderwerp: RE: Aanvullende vragen TNO-momeorandum

Bedankt,

Kunnen we CARPET morgen gebruiken of kost zo’n analyse ook veel tijd? Het gaat me met name over de line-of-sight
richting de Utrechtse Heuvelrug. Ik ben benieuwd hoever we van daar van weg moeten blijven om er geen last meer van
te hebben (lees: de kromming van de aarde meet invloed heeft dan de Heuvelrug).

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 11 september 2019 12:09
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

CC: riiksoverheid.nl;
Onderwerp: RE: Aanvullende vragen TNO-momeorandum

Heren,

Ik weet niet helemaal of mijn reactie opportuun is. Indien niet, mijn excuses. Dit bericht gaat over het locatie-
onderzoek.

Ik heb eergisteren met besproken hoe wij het locatie-onderzoek kunnen gaan ‘aanvliegen’ (om een luchtmacht
term te gebruiken). Uiteindelijk willen wij met PERSEUS een reeks potentiele locaties gaan doorrekenen. Dit is een
behoorlijk rekenintensieve klus. Merk op dat PERSEUS rekening houdt met windturbines. Met een ander tool, CARPET,
kan op basis van Line-of-Sight een voorselectie worden gemaakt.

Ik ben van plan morgen met (vanaf 2 uur, Breda) CARPET-resultaten te bespreken.

Vriendelijke groet,



doc 205

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: zaterdag 14 september 2019 11:32
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: AL/HDB;

BS/AL/H DB/Belmdwrs;

• rjksoverheid.nl;
Onderwerp: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Oh ja, vergeten, nee er is geen TNO rapport over samengestelde blootstelling (aka cumulatieve
blootstelling).

Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 13 sep. 2019 om 22:24 heeft’ mindef.nI” mindef.nl> het volgende geschreven:

Oké, dus om de situatie helder te stellen:

Er is geen TNO-rapport waarin het cumulatieve effect van de radar wordt behandeld.

TNO heeft wel recent onderzoek uitgevoerd naar de cumulatieve effecten van de SMART-L
in relatie met de locatie Herwijnen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een memo
(Stralingsbelasfing radarinstallatie Herwijnen de 17juni 2019) welke is geschreven tbv de
RCR procedure en (nog) niet is gedeeld met de gemeente of omwonenden. Deze memo
wordt wel (als rapport) in de bundel genoemd.

TNO gaat het genoemde onderzoek naar cumulerende effecten op de situatie in Herwijnen
verder uitdiepen en het resultaat uitwerken in een formeel rapport.

Ik hoor graag of iedereen het met mij eens is dat dit een juiste weergave van de werkelijkheid
is, zodat ik dit nog een keer helder kan stellen naar de D-DMO. Hopelijk kunnen we daarmee
ook de verwarring rond dit onderwerp afsluiten.

Met vriendelijke groeten,
LtKol

(Verstuurd vanaf mijn iPad)

Van:’ tno.nl>
Datum: vrijdag 13 september 2019 om 2 1:28:02
Aan:’ Ing., DMO/PROJN/PROJN DW”

mindef.nl>,’ tno.nl>,
AUHDB” mindef.111

Cc:’ BS/AUHDB/Belmdwrs” jmindef.nl>,’
mindef.nl>,

rijksoverheid.nl” i lksoverheid.nl>,



van” tno.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Prima, een memorandum waar een update op is gekomen is inderdaad een meet accurate
beschrijving.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nI mindef.nl>
Sent: Friday, September 13, 2019 9:25 PM
To: tno.nl>; tno.nl>;

mindef.nl
Cc: mindef.nl; mindef.nl; rij ksoverheid.nl;

tno.nl>
Subject: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Dank je voor je snelle antwoord

Maar dan is dat toch één memo waar een update op is gekomen en wordt het alleen verwarrend als
we over twee memo’s praten? De eerste memo is met de update komen te vervallen lijkt mij.

In mijn optiek is er dan ook (nog) geen rapport, maar alleen één memo van 17juni, waarin in het
kort wordt ingegaan op het cumulatieve effect van de SMART-L.

Er komt inderdaad nog wel een uitgebreid rapport waarvan we komende woensdag de exacte opzet
gaan bespreken.

Met vriendelijke groeten,
LtKol

(Verstuurd vanaf mijn iPad)

Van:’ 1 tno.nI>
Datum: vrijdag 13 september 2019 om 21:03:53
Aan:’ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” mindef.nI>,

tno.nb,’ AL/HDB”
mindef.nl>

Cc:’ BS/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nl>,
mindef.nl>,’ riiksoverheid.nl”

riîksoverheid.nl>,’ tno.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Beste

Bij mij weten zijn er twee memo’s uitgegaan: een gedateerd 7 juni en een gedateerd 17 juni. De
reden dat er een tweede memo is verschenen is omdat in het eerste memo de zogenaamde staring
mode van de radar ontbrak. TNO en ik) vonden het opportuun om het eerste memo uit
de breiden (met de staring mode) daar AT fagentschap Telecom) in een advies de staring mode wel
behandelde.
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Het klopt dat er over dit onderwerp geen TNO-rapport is verschenen. Er heeft echter wel onderzoek
plaatsgehad.

Vanzelfsprekend kunnen we alsnog een officieel TNO-rapport over het cumulatief effect uitbrengen.
In zo’n rapport wordt de rekenmethodiek meer volledig uitgelegd. Desgevraagd kunnen we niet 1
maar verscheidene navigatieradars meenemen. Eventueel zouden we het werkelijk gemeten
stralingsniveau te Herwijnen kunnen meenemen, in plaats van de minimale en maximale
schattingen die AT heeft gegeven. Het lijkt me sterk dat dit de slotconclusie zal doen wijzigen (er
wordt aan de vigerende ICNIRP-norm voldaan).

Met de vriendelijke groet,

—
From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Friday, September 13, 2019 8:47 PM
To: tno.nl>; tno.nl>;

m indef. ni
Cc: mindef.nI; mindef.nl; riiksoverheid.nI
Subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Heten,

Ik heb vanmiddag een gesprek met de D-DMO gehad om hem bij te praten over de Herwijnen
situatie. In dat gesprek is ook het “TNO rapport over het cumulerende effect” ter sprake gekomen,
waarover de Stas vragen kreeg tijdens het VAO en waarvan ik het idee had dat zij het gevoel had
hier verkeerd over geïnformeerd te zijn.

D-DMO heeft komende maandag zijn tweewekelijks overleg met de Stas en wilde dus graag de ins
en outs van het project weten (en natuurlijk ook de rol van de DM0 hierin).

Ik heb D-DMO de situatie als volgt uitgelegd en ik hoop dat ik hier correct in ben geweest:
Er is GEEN rapport van TNO waarin het cumulatieve effect wordt behandeld. Er is bij mijn weten één
memo van TNO (Stralingsbelasting Radarinstallatie Herwijnen dd 7 juni 2019) waarin het
cumulatieve effect van de SMART-L in een cumulatieve omgeving in het kort wordt geschetst (sectie
6). Dit document is bij mijn weten geschreven om onderdeel te worden van de RCR/RIP procedure
(staat ook zo in de bundel (blz 75) maar wordt daar ook weer foutief een rapport genoemd).

Het in het VAO genoemde artikel van FTM stelt FTM dat TNO heeft aangeven onderzoek te hebben
gedaan naar de effecten van cumulatieve straling en de SMART-L radar. Ik vermoed dat TNO
hiermee het “onderzoek” bedoelt dat heeft geresulteerd in het genoemde memo, en dus niet een
uitgebreid onderzoek was waarover aan defensie een rapport is geleverd.

Hier onder wordt regelmatig over twee memo gesproken. Volgens mijn gegevens is dit dus niet
juist en schept het verwarring, het gaat om één memo. Er is wel een briefrapportage (Evaluatie
Thalesdocumentatie over de gezondheidsrisicoanalyse van de SMART-L locaties Herwijnen en Wier
dd 8 november 2017), maar dat rapport bevat geen informatie over cumulatie effecten.

Ook in de documentenlijsten zie ik geen tweede memo. Als er daadwerkelijk toch twee memo’s zijn
over cumulatieve straling, dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
3



Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
m indef,nl

W www.defensie.nI/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: tno.nl>
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 17:30
Aan: tno.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP
mindef.nl>

CC: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>;
mindef.nI>

Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Beste

Ik was iets soortgelijks aan het emailen; dus was mij net voor.

Openbaarmaking van de memo’s over cumulatie t ik spreek na nog nagedacht te hebben eigenlijk
liever over “samengestelde blootstelling”) is wat mij betreft prima.

M.vr.gr.

T +31 Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

bo.eatIm

____

•I for We
Sent:

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the vrijdag 13
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to ïnform the september
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 2019 17:25

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

electronic transmission of messages.

mindef.nl: mindef.nl;
tno.nI>

Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

Beste

Ik heb richting aangegeven dat het raadzaam is de rubricering die in de diverse memo’s staat
aan te passen, zie mijn e-mail-bericht hieronder (de meest recente memo’s over cumulatie staan
niet in de lijst). In feite zijn alle stukken zogenaamde TNO Memoranda. Het is ongelukkig dat een
memorandum uit 2012 niet gefinaliseerd is, er staat nog ‘concept’ op.

Vanzelfsprekend kan ik de stukken ‘kuisen’, wat inhoudt dat gevoelige gegevens zwart worden
gemaakt, waarna ze publiekelijk kunnen worden gemaakt.
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De twee cumulatïe-memo’s kunnen zonder meer openbaar gemaakt worden, er staan geen
gevoelige gegevens in.

Met de vriendelijke groet,

——
TNO Den Haag

Ik zou de vôlgende methodiek aanhangen.

• In stukken waar numerieke gegevens van het systeem staan: CONFIDENTIEEL.
• Een stuk waarin gerefereerd wordt aan documenten van een leveranciers COEM): niet

openbaar.
• Zo niet: openbaar.

Dit leidt tot:

Radardoorsnede Re-entry Vehicle, , 8 mei 2013 CONFIDENTIEEL
Gestelde Eisen en SMART-L EWC GB, , 17 oktober 2013 CONFIDENTIEEL
MPR-V en geplande windturbines, 29 oktober 2013 CONFIDENTIEEL
MPR-V en geplande windturbines, vervolg, 29 oktober 2013 CONFIDENTIEEL
lnterferentie weerradar en primaire radar van de MPR-vervanger, versie
4juni 2014 CONFIDENTIEEL
lnterferentie weerradar en primaire radar van de MPR-vervanger, versie 8, A.
12 april 2016 CONFIDENTIEEL
BMD capaciteit MPR opvolgers, A. 2 april 2013 Niet-openbaar
Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen, A. 11 december 2012 Openbaar
Link-16 interface MPR-opvolger, A. 11 december 2012 Niet-openbaar

interface MPR-opvolger, A. 11 december 2012 CONFIDENTIEEL
Gevoeligheid van DVB-T-receiver voor SMART-L EWS, , 2 februari 2017
CONFIDENTIEEL

Mijn advies is: maak de stukken openbaar nadat ze gekuist zijn. Dit geldt voor alle stukken.

Vriendelijke groet,

—
From: mindef.nl mindef.nI>
Sent: Friday, September 13, 2019 5:06 PM
To: mindef.nl; tno.nI>;

tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten

en
Er is sprake dat er in 2012 een memorandum is gestuurd dat de status conceptheeft
Kunnen jullie aangeven welke vorm de documenten hebben die in het excel overzicht staan; memo
of rapport?
Zijn die drie uit dec 12 memo’s of rapporten...?

—
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Directeur Integraal Beleid
+31

Op 10 sep. 2019 om 17:32 Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nI> het volgende geschreven:

Dit is wat ik nu heb. Ik zou graag een keer in de gelegenheid zijn om eens en voor
altijd een goed en compleet overzicht te maken, met links naar alle documenten,
maar dat lukt niet binnen deze tijd. Het blijft een zoektocht

De links in Uit document zullen voor jullie niet werken, maar het is een start.

Van de documenten een aantal documenten moet ik TNO nog vragen of ze wel of
niet openbaar mogen worden gemaakt.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht
Postbus 90125 t 3509 BB Utrecht MPC 55A

M +31
m indef.nl

W www.defensie.nlldmp
Project Management Assistente: +31

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 16:46
Aan Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

nindef.nl>; tno.nl>;

• mïndef.nI>;

•

AL/HDB

________

CC Ir., DM0!B&B/PL&DV/PL&R
nindef.nl>

Onoerwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve
effecten

Ik heb het overzicht nu nodig.

Grt

From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Sent: dinsdag 10 september 2019 12:17
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindefiil>;

tno.nl>;
mindef.nl>

Cc: Ir., DMO/B&B/PL&DV/PL&R
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doc 211

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

Onderwerp:

Hoi

dinsdag 17september2079 11:22
Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN

AOCS NM/71OSQN;
NMfl1OSQN/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGL 51E A
Re: impact vertraging radar Herwijnen

Dat is vooralsnog december 2019. Echter, als de tijdlijn er om vraagt moeten we met Ops in conciaaf wat
een eerder moment zou kunnen zijn.

Groet,

Van:’ Ir. ing., CLSK/AOCS NW970 SQN”
Datum: dinsdag 17 september 2019 om 09:34:10
Aan:
Onderwerp: Re: impact vertraging radar Herwijnen

Ga ik uitzetten. Wanneer kan ik, vanuit operationeel oogpunt, als startpunt pakken aangezien dan RPN niet
meer aangezet kan worden?

Grt,

From:
i_p _1__

September 2019 at 07:45:31
Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN”

CW/PM/Sffi MOS BL

________

Ing., DMO/PROJNIPROJN DW”
impact vertraging radar Herwijnen

Hoi en

We willen graag op tijd beginnen met het kanibaliseren van de radar. Kan WCR daar in samenspraak met
LCW een plan voor maken, en dat bij een startschot ook uitvoeren?

Groet.

Imindef.nl>

mindef.nI>

I•m1nue1n1
Date: Tuesday, 17
To:’

L
Cc:
Subject: Re:



Van:’ Ing., DMO/PROJN/PROJN DW” mindef.nl>
Datum: maandag 16 september 2019 om 15:58:50
Aan:’ mmdef.nl>
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Ja, de bouw van de toren loopt voorspoedig en ik heb geen signalen dat er enige vertraging naar de oplevering zal
zijn.

Het afbreken van de MPR is wel een dingetje. Het RVB had al aangegeven dat ze de planning niet zouden halen.
Uiteraard heb ik dat geëscaleerd en op het moment staat de sloop van de MPR op nr 2 op de prioriteitenlijst van
CLSK projecten. Dat is echter nog geen garantie dat de MPR op tijd kan worden afgebroken, maar ik verwacht deze
maand een formele planning van het RVB en dan weet ik waar ik sta.

Maar dat staat los van het verwijderen van bruikbare reserveonderdelen. Dat zal toch iets zijn wat door het
personeel van AOCS NM moet gebeuren, dus als jullie de tijd gereed achten om te gaan kannibaliseren, zie ik geen
enkel bezwaar.

De spullen moeten er in ieder geval uit zijn als het RVB gaat slopen.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
m indef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

van:
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 06:58
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: Fwd: impact vertraging radar Herwijnen

Hoi

Loopt de oplevering van de SMART-L op Wier volgens planning?

Hoe is het gesteld met de planning van het afbreken van de MPR op Wier? Kunnen we die versnellen? Ik zie het
namelijk de optie om die MPR opstartgereed te houden langzaam maat zeker steeds minder zwaar wegen dan het
versneld ontmatelen van die MPR en de bruikbare reservedelen die daarbij vrij komen te testen en toe te voegen de
pooi voor instandhouding MPR AOCS. Dat zouden we bespreekbaar kunnen maken.

Groet,
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Van:’ C-LSK/DO/C4ISR” mindef.nI>
Datum: donderdag 12 september 2019 om 16:17:56
Aan:’ AOCS NM” mindef.nl>,’ CLSK/PLV C
LSK/DO” mïndef.nl>
Cc: min
Onderwerp: Re: impact vertraging radar Herwijnen

Dag

Goed om alle consequenties van uitval nog een op een rijtje te hebben.
Ik deel je mening dat we gezamenlijk hier bovenop moeten zitten echter hebben we als CLSK bij voortduring
aangegeven dat wij als CLSK het traject om te komen tot adequate vervanging en continuering van de opgedragen
taken uiterst kwetsbaar achten. Onder druk van DS is dit traject ingezet en is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid
voor het welslagen hiervan (en continuering van de opgedragen taken) bij DS belegd.

____________________

11
Neemt niet weg dat we iom DS moeten zoeken naar alternatieven en het materieel instandhoudingsproces zo goed
als mogelijk bewaken.

Ik vraag om de acties conform bovenstaande op te starten.

Groet

Met vriendelijke groet

Staf CLSK

Oorspronkelijk bericht —

Van:T AOCSNM” mindef.nl>
Datum: 12-09-19 10:42 (GMT+01:00)
Aan:’ C-LSK/DO/C4ISR” mindef.nb,

DO” mindef.nl>
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen

Punt voor het 3H0

ter info

Naar aanleiding van het bericht dat de bouw van de radar zoals nu gepland op Herwijnen minstens een jaar
vertraging op loopt heb ik de projectleider om een impact analyse gevraagd. Daar is geen reactie
op gekomen. Vervolgens heb ik intern een impactanalyse laten uitvoeren waaruit twee essentiële componenten
naarvoren kwamen:

- Personeel. Huidige DTM functies dienen te worden verlengd. Dit wordt door ons geïnitieerd ism APPK. Ik
verwacht dat dit tijdig zal worden gerealiseerd.
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- Materieel/instandhouding. Zoals je hieronder kunt lezen is dit echt een serieus zorgpunt. Het is allerminst
duidelijk of en welke reservedelen beschikbaar zijn. Wel is duidelijk dat een aantal delen niet meer
beschikbaar is na uitputting van de huidige voorraad. Het risico op uiWal van de lokale radar op het AOCS
NM neemt daarmee m.i. significant toe.

De mogelijke OPS consequenties bij uitval zijn:
Wier beschikbaar:

artlO.1.b

1
1

Wier niet beschikbaar:

Mijn dringende verzoek is hier regie te (laten) pakken om de potentiele uitval van MPR Nieuw Milligen (zoveel
mogelijk) te mitigeren.

rrom: LCW/PM/SIE MOS BL
Sent: woensdag 11 september 2019 15:00
To: AOCS NM mindef.nl>
Cc: LCW/O&L mindef.nl>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Als antwoorden op jouw vragen het volgende:

1. Dat de reserveonderdelen daadwerkelijk beschikbaar komen bij de afbraak van Wier is niet gegarandeerd.
Dat is ook afhankelijk van de mate dat dit materiaal versleten is door Wier en dat is niet eenvoudig vast te
stellen. Mogelijk dienen artikelen in dat geval getest te worden voor ze in de MPR AOCS geplaatst kunnen
worden. Het is op dit moment niet te voorspellen of deze artikelen een eventuele test doorstaan. We
kunnen daarmee deel van het risico beperken, maar het is niet te voorspellen of falend materiaal van MPR
AOCS beschikbaar is op dat moment van Wier.

2. De artikelen die extra in voorraad zijn genomen (naast de artikelen Wier) zijn redelijkerwijs aangekocht
(inschatting benodigd tot eind 2021) waar deze nog beschikbaar waren via NSPA. Vele artikelen waren
destijds al niet meer in productie en/of beschikbaar. Gezien het feit dat de vraag naar deze materialen
internationaal vele malen hoger is dan het vrijwel ontbrekende aanbod, is de kans dat we extra kunnen
aanvullen minimaal. Het enige wat we daarin kunnen ondervangen is in contact blijven met NSPA en
monitoren welke materialen beschikbaar komen en indien gewenst aanschaffen. Vanuit LCW is er contact.

Het klinkt natuurlijk niet overtuigend en dat is het ook niet, maar gezien de staat van de radars kunnen we ze alleen
nog op basis van best effort in de lucht houden. Mocht er iets kapot gaan wat we echt niet meet kunnen krijgen dan
houdt het op. Zo heb ik vorig jaar bijv nog wel voor een aantal tubes laten maken. Het produktieproces
hebben we hiervoor weer moeten laten opstarten, dat zie je ook in de prijs en de levertijd is bijna een jaar. Dit
kunnen we voor andere schaarse spare parts niet meer voor elkaar krijgen.

G r,

From: AOCS NM
Sent: dinsdag 10 september 2019 11:36
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CW/PM/SIE MOS BI mindet.ni>; LCWIO&L
mindef.nI>

Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Onderstaande is helder, met een vraag ter verduidelijking. Kunnen we er wel vanuit gaan dat de onderdelen die
beschikbaar komen bij de afbraak van Wier ook daadwerkelijk beschikbaar komen als reservedelen voor het in de
lucht houden van de MPR AOCS NM of is dit niet zeker? Indien niet, is dit dan zeker te stellen zodat dit deelrisico
wordt beperkt?

Daarnaast, zijn de artikelen die extra in voorraad zijn genomen met als uitgangspunt eind 2021 nog aan te vullen tot
een voorraad voldoende tot eind 2022 (Dus naast de artikelen die zoals hieronder gesteld alleen vrijkomen bij
afbraak Wier)?

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Luchtmacht

Ministerie van Defensie

AOCS NM 1 Amersfoortseweg 242 1 3888 NS Uddel 1 Gebouw 278 k.112A
Postbus 8762 1 4820 BB 1 Breda 1

T
M

AOCS NM

Van: LCW/PM/SlE MOS BI
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 11:30
Aan: LCW/O&L; AOCS NM
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen

Johan,

Bijgaand onze assessment op de vertraging SMART L Herwijnen.

G r,

From: CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL
Sent: dinsdag 10 september 2019 09:37
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To: LCW/PM/SIE MOS BL mindef.nI>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Wij onderschrijven de stelling van maar wij kunnen geen garantie doen dat de verbruiks- en
reserveartikelen voor het extra jaar beschikbaar blijven. Dit is ook een garantie een obsolesence programma MPR
niet kan geven.

Bij het optekenen van het obsolesence programma is gekeken welke artikelen benodigd zijn voor instandhouding
MPR tot einde 2021 en zijn deze op voorraad gebracht. Er zijn echter artikelen die buiten beschouwing zijn gelaten
op basis van informatie beschikbaar en verwachtte planning (tot 2021 en niet 2022) destijds. Voor deze laatste
artikelen geldt dat deze niet meet in productie zijn of zullen komen, niet meer beschikbaar zijn via NSPA en ook
internationale partners hoge nood hebben naar deze artikelen en daarmee uitwisseling vrijwel nihil is. Het
beschikbaar komen van deze artikelen is enkel mogelijk op moment dat de MPR op Wier afgebroken wordt en
daarmee materiaal mogelijk beschikbaar komt.

De conclusie daarbij is dat het risico beheerst is waar mogelijk, maar het rest risico daarmee wel gestegen is door de
vertraging SMARTL Herwijnen.

Groet,

From: LCW/PM/SlE MOS BL
Sent: dinsdag 10 september 2019 08:59
To: CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL mindef.nl>
Subject: FW: impact vertraging radar Herwijnen

From: LCW/O&L
Sent: dinsdag 10 september 2019 08:39
To: LCW/PM/SlE MOS BL mindef.nl>
Cc: AOCS NM mindef.nl>
Subject: FW: impact vertraging radar Herwijnen

Zie onderstaande vraag van vwb instandhouding MPR.

Logistiek Centrum Woensdrecht
Commando Luchtstrijdkrachten

Vliegbasis Woensd recht 1 Kooiweg 40 1 4631 SZ Hoogerheide 1 G263-K105
Postbus 8762 1 4820 BB 1 Breda 1 MPC 90A

Mob: ÷31
Email: mindef.nl
Web: www.defensie.nI

6



Van: AOCSNM
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 08:25
Aan: LCW/O&L mindef.nl>
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen

Johan,

Zie geel. Kun je aangeven of LCW deze stelling onderschrijft?

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Luchtmacht

Ministerie van Defensie

AOCS NM Amersfoortseweg 248 3888 NS 1 Uddel 1 Gebouw 278 k.112A
Postbus 8762 1 4820 BB 1 Breda 1

T
M

AOCS NM

Van: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN
Verzonden: maandag 9 september 2019 19:25
Aan: AOCS NM/CS; AOCS
N M/71OSQN
CC: CLSK/AOCS NM/CS/IPC
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Hieronder korte analyse bij 1 jaar extra (t/m 31-12-2022) operationeel inzetbaar houden van de lokale MPR. Dit is
nog een lokale analyse.

Materiele uitdaging
Vooropgesteld dat wij de spullen die vrijkomen na de ontmanteling van RPN mogen behouden, we
voldoende reservedelen, waaronder de vijf hoofdonderdelen (HP Rotary Coupler, Boogieflex, Sleepring assy etc.).
Kritische High-Value tubes (verbruiksartikelen) zullen in overleg met LCW geleverd moeten worden.

Vragen voor LCW: onderschrijven ze deze stelling en kunnen ze borgen dat verbruiksartikelen en andere
reservedelen gedurende het extra jaar geleverd blijven?
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Personele uitdaging
Om het ploegenrooster (24/7) te kunnen waarborgen zullen we voor alle medewerkers de DTM en/of functieduur
moeten verlengen (DTM staat nu op 31-12-2021). Er zijn op het moment 3 vacatures binnen het Werkcentrum (Elt
en 2x Spec). In de bijlage de details m.b.t. de OT van het WC Radar en de aandachtspunten. Om een gedegen
bezetting van de ploegendienst te hebben, en engineering kennis bij het ondervinden van issues, zal het tijdelijk
contract van de heer Everink en de afspraak met GLR betreffende sergeant Nentjes verlengd moeten worden. SM
Hazelhoif zal opnieuw op functie moeten geplaatst (einde functieduur 4-5-2020). Instroom van 1 of meerdere
techneuten is meer dan wenselijk om FL0 van Sm Knobbout en mogelijk pensioen van Dhr Mooren op termijn te
vangen.

Vragen voor APPK: verlengen DTM-datum van betreffende functies met minimaal 1 iaar. Verlengen van contracten
ca opnieUw op functie zetten kan ik oppakken met PA-970. Instroom navraag bij vakoudste ELEK.

Servicegraad ophogen
Zie bijgevoegde mail m.b.t. het ophogen van de servicegraad van 90% naar 95%, ca. per toren per jaar. Hoger
dan 95% gaat volgens deze mail niet.

Mocht je vragen hebben hoor ik ze graag.

Grt,

—

Air Operations Control Station
Royal Netherlands Air Force
Amersfoortseweg 247 1 3888 NS Uddel 1 Gebouw 204
P0 Box 8762 1 4820 BB 1 Breda 1 The Netherlands

T +31
M +31

mindef.nl
www.defensie.nl

From: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN
Sent: donderdag 5 september 2019 11:33
To: AOCS NM/CS mindef.nI>; AOCS NM

__________

mindef.nl>; AOCS NM/7OSQN mindef.nI>
Cc: CLSK/AOCS NM/CS/IPC mindef.nl>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Ik pak de overige gele punten op. Additionele F kan ik niet beantwoorden, er wordt geen AOCS budget gebruikt voor
instandhouding. Dit is een LCW verantwoordelijkheid. Analyse ligt daar in mijn ogen (instandhouding over het
algemeen uiteraard ook, maar daar zal ik een analyse doen van de werkvloer WC Radar).

wat bedoel je met servicegraad ophogen Wier?

Grt,

S



Air Operations Control Station
Netherlands Air Force

Amersfoortseweg 247 1 3888 NS 1 Uddel 1 Gebouw 204
P0 Box 8762 1 4820 BB 1 Breda 1 The Netherlands

T +31
M +31

mindef.nl
www.defensie.nl

From: A0CS NM/CS
Sent: donderdag 5 september 2019 09:44
To: A0C5NM
NM/7OSQN mindef.nl>; Ir. Ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN

mindef.nI>
Cc: CLSK/AOCS NM/CS/IPC mindef.nl>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Uit de VTC over de kwartaal rapportage kwam ook de vraag of de servicegraag van Wier opgehoogd zou
moeten/kunnen worden.
Ik denk ook dat dit in onze analyse zou moeten.

Van: AOCS NM
Verzonden: donderdag 5 september 2019 06:48
Aan: AOCS NM/71OSQN mindef.nl>; Ir. ing.,
CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl>
CC: AOCS NM/CS mindef.nl>; CLSK/AOCS NM/CS/IPC

mindef.nI>
Onderwerp: impact vertraging radar Herwijnen
Urgentie: Hoog

All,

Op basis van de uitkomst van het debat over de radar Herwijnen (minimaal een jaar vertraging) wil ik van onze zijde
een impact analyse op de thema’s F, P, M en 0:
- hebben we additionele F nodig om de huidige radar langer in stand te houden of om risico’s te mitigeren?
- wat betekent het uitstel voor het personeel (DTM) en/of hebben we verdere P uitdagingen qua onderhoud?
- kunnen we de radar nog minimaal een jaar langer dan gepland in stand houden?
- Wat zijn de operationele risico’s en impact daarvan?

Op basis van jullie analyse ook aangeven wat we aan wie moeten vragen.

Graag uiterlijk komende dinsdag terugkoppeling zodat ik dit mee kan nemen in de CV

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Luchtmacht

Ministerie van Defensie
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AOCS NM 1 Amersfoortseweg 248 1 3888 NS 1 Uddel Gebouw 278 k.112A
Postbus 8762 1 4820 BB 1 Breda 1

T
M

AOCS NM
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doc 216

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Hoi

donderdag 19_september 2079 21 :12

1
1

_______

Ik denk dat de inhoud van de hoofdstukken in elk geval terug komen, de opzet laat ik graag over aan jullie.
Het voor mij slechts een kapstok om de delen die vanuit CLSK moeten komen te starten.

Groet,

Van: riiksoverheid.nl>
Datum: donderdag 19 september 2019 om 17:42:56
Aan:
Cc:

t___________________ rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Zoekgebied alterantievenonderzoek

Dank voor elk woord dat je produceert. We doen met alles ons voordeel. Ik meende echter dat en ik
het stuk zouden gaan opzetten... De opzet en de structuur moeten we dus kritisch gaan beschouwen. Ik
verwacht overigens niet dat wij nu ineens iets geheel anders zullen produceren... Dus wat mij betreft ga je
vooral door. We moeten de schrjfactiviteiten wel bij elkaar gaan brengen zodat we snel de gewenste
structuur hebben die we vervolgens kunnen verfijnen.

Wordt zeker vervolgd!

Groet en veel inspiratie,

Van:
Verzonden: donderdag 19 september 2019 17:35
A

mindef.nl; mindef.nl
CC: tno.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Zoekgebied alterantievenonderzoek

Heren,

De eerste 1000 woorden op papier. Ik blijf er aan typen. Ik ga verder met “Waarom wel Herwijnen en niet
AOCS NM?” en “Vaststellen van het zoekgebied”.

Ik denk dat de aanleiding wel meer woorden nodig heeft, hoewel het nu wel lekker zuiver is. ©

oekgeLL.Fantievenonderzoek

mindef.nl>

[Paginanummer]



doc 218

BS/AL/DCO

Van: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:03
Aan:
CC: Ing.,

DMO/PROJN/PROJN DIP; AL/HDB
Onderwerp: RE: Eerste resultaten, studie alternatieve locaties

Hol

Ik zou het anders doen.

Met de radar op Herwijnen weten we hoeveel we van de randstad afdekken (Arh). We weten ook hoeveel we van
Nederland afdekken (Anh). Er is een gebied te berekenen in het zuidwestelijke kwadrant van Nederland waar Ar >= dan
Arh. Er is ook een gebied te berekenen waar An >= Anh. De overlap van deze gebieden is het zoekgebied, gebaseerd op
één radar. De rationale waarom het in het zuidwestelijke kwadrant moet liggen komt in de tekst.

De Randstad: wat dacht je van de kadastrale afbakening van gemeentes Amsterdam, Den Rotterdam, Den Haag en
Utrecht en alles wat daar tussen ligt? Kijk maar eens op wikipedia, dat is volgens mij een goede benadering.

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 19 september 2019 09:05
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;
AL/H D B

Onderwerp: RE: Eerste resultaten, studie alternatieve locaties

Jouw reactie maakt duidelijk dat we naar een meer verfijnd criterium moeten, zoals een gewogen gemiddelde van het
totaal aantal km dat afgedekt wordt en het oppervlak van de randstad dat wordt afgedekt.

Een voorstel is:

C = alfa . An /Tn + beta . Ar/Ir

met

An: oppervlakte van NL dat wordt afgedekt
Tn: totale oppervlak van NL
Ar: oppervlakte van de randstad dat wordt afgedekt
Tr: totale oppervlak van de randstad
alfa: gewichtsfactor
beta: gewichtsfactor



alfa + beta = 1

alfa, beta en Tr moeten van te voren bepaald worden om te vermijden dat we ‘naar het resultaat toe redeneren’.

Wat vind jij hiervan? Wat beschouw jij als toe te behoren tot ‘de randstad’?

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Thursday, September 19, 2019 8:18 AM
To: tno.nl>
Cc: tno.nl>; tno.nl>;

mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: Eerste resultaten, studie alternatieve locaties

Goede morgen

Vanaf de Veluwe is de dekking van de Randstad in mijn ogen (veel) minder goed dan vanaf de Amerongse Berg. Ik deel
je conclusie dus vooralsnog niet dat de radr het beste op de Veluwe staat.
Is het aantal km2 op l000ft binnen Nederland vanaf de Amerongse Berg lager dan vanaf de Veluwe?

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: woensdag 18 september 2019 09:24
Aan: n
CC: tno.nl>; tno.nl>;

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>; AL/HDB
min def. n 1>

Onderwerp: Eerste resultaten, studie alternatieve locaties

Beste

Ik stuur je twee plaatjes. Het eerste plaatje toont het afgedekt oppervlak voor een doel op 1000 voet. Dit oppervlak is
‘geclipt’ op de landsgrenzen met Belgie en met Nederland, en op de 12 NM zone vanaf de kust. Dit principe wordt
geillustreerd in het tweede plaatje. Conclusie: het is het beste om de radar bovenop de Veluwe te plaatsen, maar ook
de Amerongse berg is zo gek nog niet. Je ziet ook dat Nieuw Milligen in een donker gat zit. Ik ga nu inzoomen in het
gebied tussen de breedtegraden 51.5 en 52. Er is nu wat weinig contrast in dat gebied waardoor je lastig ziet wat aldaar
de optimale site is. Stap 2 is om het AHN hoogtemodel te gebruiken, ik hoop dat het mij deze week nog lukt. Daarna ga
ik me richten op de invloed van gebouwen en windturbines. Bel me als je vragen hebt.

Vriendelijke groet,

This message may contain information that is not intended for you. tf you are not the addressee or t this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and detete the message. TNO accepts no liabitity for the content of this e-mait, for the manner in which you use it and for
damage of any kind resulting from the risks inherent to the etectronic transmission of messages.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.

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

Van:
Verzonden: maandag 23 september 2019 18:57
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

AL/HDB
Onderwerp: e: Vragen email aan TK leden

Ik kan de Randstad niet goed zien op de diagrammen, daar moeten we goede dekking hebben (ook
Rotterdam). Tevens houden deze diagrammen geen rekening met de verstoring door windparken Blauw en
Groen.

Van:’ Ing., DMO/PROJNIPROJN DW” mindef.nl>
Datum: maandag 23 september 2019 om 17:10:53
Aan: mindef.nl>,

AL/HDB” mindef.nl>
Onderwerp: FW: Vragen email aan TK leden

—
Als ik de diagrammen bekijk, is mijn conclusie dan juist dat een toren met een hoogte van 94 meter een voor
Defensie acceptabele lage-hoogte dekking geeft?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
min def. nI

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van:
Verzonden: maandag 23 september 2019 17:05
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

CC: BS/AL/DCO; AL/HDB;

Onderwerp: RE: Vragen email aan TK leden

En hier dan het aangehangen document...

—
From:
Sent: Monday, September 23, 2019 5:05 PM
To: mindef.nl’ mindef.nI>; mindef.nI’ mindef.nl>

[Paginanummer]



nl>; mindef.nl; mindef.nl;

Subject: RE: Vragen email aan TK leden

—
Bijgaand is een concept memo met daarin line-of-sight diagrammen voor locatie Nieuw Milligen en een reeks
hoogten waarop zich de antenne bevindt. NB: verbeterde diagrammen, op basis van het Algemeen Hoogtebestand
Nederland (AHN) zijn in voorbereiding.

Vriendelijke groet,

P5: Line-of-sight betekent dat geen rekening is gehouden met gegevens van de radarinstallatie. Om
detectiekansdiagrammen te maken moeten wij andere ‘tooling’ (PERSEUS) inzetten, dit is ook in voorbereiding.

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Monday, September 23, 2019 12:29 PM
To: tno.nl>; tno.nl>
Cc: tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl
Subject: Vragen email aan TK leden

en

De twee meest actieve omwonenden hebben een mail naar TK leden gestuurd me een betoog om voor de
ingediende moties te stemmen. In de mail staan een aantal opmerkingen. Kunnen jullie met mij meekijken naar
beantwoording van enkele passages?

Passage 1:
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 blootstellingsilmieten (van 50V/m). Nergens in Nederland is de veidsterkte hoger dan 6V/m en gemiddeld
tussen 0,3V/m en 3V/m. Defensie houdt vast aan 50V/M omdat het stralingsniveau van deze radar daar dicht in de
buurt zal komen, is ons vermoeden. Maar ook hier geen duidelijkheid, concrete getallen en bewijs.

Bij mijn weten is het stralingsniveau gewoon afhankelijk van de afstand tot de radar en was het vermogen op de
dichstbijzijnde woning toch nog onder de 6V/m? Verder is het vermogen van de radar natuurlijk gewoon
geclassificeerd, dus dat maakt het beantwoorden van deze vraag lastiger.

Passage 2:
Ook in hetAO van 4September geeft stass Visser aan dat een nieuwe radar in Nieuw Milligen 60 meter hoger moet
worden dan de oude, en dat dit technisch niet haalbaar is. Zo ook doet zij dit in de brief aan de eerste kamer. Hoe
valt dit te rijmen met bijgaande artikelen dat in de haven in Rotterdam een 70 meter hoge radarinstallatie wordt
gebouwd, en zelfs een van 118 meter hoog?

Ik denk dat ze hier een sterk punt hebben, wat we zelf eerder ook al hadden onderkend. Hebben jullie inmiddels al
iets meer beeld bij een minimale hoogte van de radar waarmee een echt goede lage-hoogte dekking wordt
verkregen?

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
[Paginanummer]



Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB Utrecht 1 MPC 55A

M +31
m indef. nI

W www.defensie.nh/dmo
Project Management Assistente: +31

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

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

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

Van: Ing., DMO/MATLOGIPROJNIDMP PROJN
Verzonden: woensdag 26 september 2018 09:33
Aan:
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

ja hier is al actie op geweest. Inmiddels heb ik een update rondgestuurd.

t.let vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 I1PC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van:
Verzonden: woensdag 26 september 2018 08:42
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJ N/DMP PROJ N
Onderwerp: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Hol

Weet jij of er al actie is geweest? Sta jij in contact met hierover?

Groet,

From: C-LSK/DO/C4ISR

Sent: dinsdag 25 september 2018 17:22
To: mindef.nl>
Subject: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Dit is alleen “parallel” besproken maw tijdens de behandeling van Herwijnen kwam dit tertafel en werd aangeven
dat een persoon (weet even niet meer wie maar had eerder een bestuurlijke functie in die regio dan wel de
provincie) de wethouder zou spreken.
Daarnaast zou er later op de dag (avond?) de gedeputeerde voor Gelderland met de Burgemeester dan wel de
wethouder spreken. Naast natuurlijk de onverklaarbare draai van B&W is ook het belang voor Gelderland en het Rijk
in het algemeen onderwerp van gesprek.
Ik heb nog geen terugkoppeling mogen ontvangen. Misschien dat dat inmiddels wel heeft ontvangen?

Groet

[PaginanummerJ



VdII.

__________________________________________________________

Verzonden: dinsdag 25 september 2018 14:11
Aan: C-LSK/DO/C41SR mindef.nI>
Onderwerp: Fwd: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Hoi

Ref het risico op een “neen” van Lingewaal. Deze communicatie liep parallel met de stuurgroep gisteren.
Het idee is dus om toch wat strakker te sturen vanuit het Rijk op hoger ambtelijk niveau. Is dit gisteren nog
zo besproken?

Groet,

Van:’ Ing., DMO/MATLOGIPROIN/DMP PROJN” mindef.nl>
Datum: dinsdag 25 september 2018 om 08:27:06
Aan:’ mindef.nl>
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

EindeTijk.
liet vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nI

W www.defensie.nI/dmo
Project ilanagement Assistente; +31

Van:
Verzonden: maandag 24 september 2018 15:32
Aan: BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd IV&C41 mindef.nI>; Ing.,
DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.ni>
CC: EMSD, BS/AL/D5/Dir. PIan./AfdLuOptr mindef.ni>
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

©

From: BS/AL/DS/Dir. Pia n./Afd IV&C41
Sent: maandag 24 september 2018 15:27

—
Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nI>

Subject: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

rijksoverheid.nI>
Verzonden: maandag 24 september 2018 15:17
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Aan: BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41 mindef.nl>
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen

Ik heb vanmorgen met en afgestemd wat er zou moeten gebeuren. Wat ons betreft moet de
gemeente (i.c. de burgemeester) worden gewaarschuwd dat het rijk niet veel langer kan wachten met dit project en
als ze niet willen meewerken, dat er dan geen andere keuze is dan een juridische ingreep. Dat moet dan een
aanwijzing of een RIP worden. en mij leek het op zich het beste wanneer de stasdef dat signaal zou geven.

vermoedde dat dit vandaag te kort dag zou zijn en dacht daarom aan enkele andere defensiefünctionarissen.
Echter ook EZK wil graag optreden om de gemeente mee te krijgen. Misschien zal er ook nog een gedeputeerde
actie ondernemen.

Vandaag is ook het voortgangsoverleg over de radar Wier. en zullen de zaak daar ook bespreken.
Waarschijnlijk vindt daar dan ook afstemming plaats wie actie vanuit Defensie moet nemen en wat de strategie
(richting) moet worden wanneer de gemeente zich van dat alles niets aantrekt

[Paginanummerj
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ES/AL!DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 27 september 2079 16:15
Aan: Ing., DMOIPROJN/PROJN DIP
CC: MA, BS/AL/HDB; tno.nl)

tno.nl); rjksoverheid.nl
rijksoverheid.nl)

Onderwerp: RE: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Hoi

Je antwoorden op de vragen voor Thales zojuist gevonden in een eerdere mail!

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 16:05
Aan: rijksoverheid.nI’ 1 rijksoverheid.nl)

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: MA, BS/AL/HDB; tno.nl). tno.nI)
Onderwerp: FW: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Besteen

Uit de voorlopige berekeningen van TNO blijkt dat de radarhoogte in Nieuw Milligen minimaal 143 meter moet zijn om
de dekking van de Randstad niet slechter te laten zijn dan die vanaf Herwijnen.

Zou jij die vraag ook eens willen stellen aan Thales?
Alles kan natuurlijk, maar kan me zo voorstellen dat zij ook wel beperkingen zien. Zo niet, dan weten we dat ook.

Groet,

Van: tno.nl>

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 14:30
Aan: mindef.nI>;
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nI>
Onderwerp: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Dit is op basis van space-shuttle hoogtedata (niet optimaal, resultaten op basis van AHN met ook obstakels komen er
aan). Voorts is het puur line-of-sight, dus zonder radarparameters. Echter, de figuur spreekt voor zich.
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 27september 2019 15:58
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: RE: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Dank,

Groet,

—
Van:

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 15:57
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: RE: Eerste resultaten dekking boven de randstad

zie hieronder, in rood. Groet,

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Friday, September 27, 2019 3:48 PM
To: tno.nl>; mindef.nI
Subject: RE: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Hoi

Voor mijn beeldvorming bij de eerste grafiek:

De radar op het AOCS NM moet een antennehoogte van +1- 145 meter hebben om dezelfde dekking te hebben op
ft boven Randstad als dat we die vanaf Herwijnen hebben (radarhoogte 24 meter)?

Helemaal correct.

En wat is het dekkingspercentage van de Randstad vanaf Herwijnen?

Zeer dicht bij ‘volledig’.

NB: afscherming door gebouwen / windturbines zit er nog niet in, dat komt nog. Maar de teneur lijkt me duidelijk, en
het lijkt me sterk dat die gaat wijzigen.

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 14:30
Aan: mindef.nl>;



Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP mindef.nl>
Onderwerp: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Dit is op basis van space-shuttle hoogtedata (niet optimaal, resultaten op basis van AHN met ook obstakels komen er
aan). Voorts is het puur Iine-of-sight, dus zonder radarparameters. Echter, de figuur spreekt voor zich.
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NB: De antenne van HW staat op 24 m hoogte, zoals thans voorzien.

De definitie van Randstad blijkt uit het volgende plaatje.
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for
damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

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

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

Vriendelijke groet,

3
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BS/AL/DCO

Van: C-LS[QDO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: maandag 30 september 2019 10:44
Aan:

____________________

AL/HDB
CC: BS/AUHDB/Belmdwrs; PLV C

LSK!DO/C4ISR/SIE ATM
Onderwerp: Re: VGBs voor windmolens in de buurt van Herwijnen

Ja, ik kan hiermee voorlopig uit de voeten. Ik verwacht wel wat reuring.

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

Oorspronkelijk bericht
Van:
Datum: 28-09-19 16:35 (GMT+01:00)
Aan: AL/HDB” , C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2’1
Cc: BS/AL/HDB/Belmdwrs”, PLV C-LSK/DO/C4ISR/SlE ATM”
Onderwerp: Re: VGBs voor windmolens in de buurt van Herwijnen

Prima,

—
Kun je hier mee uit de voeten?

Groet,

Van: r AL/HDB” mindef.nl>
Datum: vrijdag 27 september 2019 om 10:26:49
Aan: mindef.nl>
Cc:’ BS/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nl>, ‘

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2” mindef.nl>,’ PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM”
mindef.nl>

Onderwerp: Re: VGBs voor windmolens in de buurt van Herwijnen

ik zie geen andere optie dan rond NM Herwijnen en in en rond het zoekgebied tijdelijk af te wijzen. Ik stel voor
dat we dat dan niet met een afwijzingsbrief oen maar met een brief waarin we zeggen dat we het besluit moeten
uitstellen en ernaar streven binnen een half jaar te besluiten.

—

Directeur Integraal Beleid
+31
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Op 26 sep. 2019 om 07:37
mindef.nl> het volgende geschreven:

Goedemorgen en

We houden voor nu de verzoeken voor een Verklaring van Geen Bezwaar fVGB) bij aanvragen voor
nieuwe windmolens rond NM af, zolang we geen zekerheid hebben over Herwijnen. Maar hoe gaan
we om met verzoeken voor VGB rond Herwijnen? Als we op beide locaties geen VGBs meer gaan
afgeven, leïdt dat natuurlijk tot verzet bij de aanvragers, en waarschijnlijk ook binnen EZ.

Groet,

—

[PaginanummerJ



OOG 5D

EMSD, CLSKIPLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
maandag 30 september 2019 12:58

AUHDB;
Ing., DMO!PROJN/PRQJN DIP; tno.nI;

AOCS NM/71OSQN; AOCS
NM/71 OSQN/OPS SUP&TR!OPS LGULGLSIE D

IAOCS NM/71OSQN/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGL SIE A;
3/Belmdwrs

alterantievenonderzoek
20190930 Alternatievenonderzoek (concept) .docx

Heren,

De volgende versie.

Opmerkingen van en verwerkt. Opmerkingen van TNO nog niet (volgt).

Ten overvloede: ik besef me dat RVB het rapport gaat opstellen, dus staar u niet blind op de opzet. Ik denk dat de
CLSK input in elk geval z’n beslag krijgt in het rapport.

je kunt in het document zien welke plaatsjes we nodig hebben voor de onderbouwing.

Groet,

—

Van: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: donderdag 19 september 2019 17:35
Aan: ; AL/HDB;
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; AOCS ; AOCS
N M/7105QN/OPS SU P&TR/OPS LG L/LGLSI E D
CC: tno.nI;
BS/AL/HDB/Belmdwrs
Onderwerp: RE: Zoekgebied alterantievenonderzoek

Heren,

De eerste 1000 woorden op papier. Ik blijf er aan typen. Ik ga verder met “Waarom wel Herwijnen en niet AOCS
NM?” en “Vaststellen van het zoekgebied”.

Ik denk dat de aanleiding wel meer woorden nodig heeft, hoewel het nu wel lekker zuiver is. ©

Lezen jullie mee met de inleiding paragraaf “achtergrond”?

Groet,

—

rijksoverheid.nI>
Verzonden: woensdag 18 september 2019 09:22
Aan: mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; riiksoverheid.nl>; Jongbioed, M,

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:

cc:

Onderwerp:
Bij lagen:

1
1

N M/71OSQN

NM/71OSQN/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGL 51E A;
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan]AfdLuOptr
dinsdag 8 oktober 2019 16:19

EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR 02
1AOCS NM/71OSQN;

Geen probleem om mee te lezen en ervoor te zorgen dat de operationele argumentatie tijdens het
staffingsproces niet wordt aangetast.

Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 8 okt. 2019 om 12:52
mindef.nl> het volgende geschreven:

EMSD, CLSK!PLV C-LSKIDO!C4ISR!SAIR C2

Goedemiddag heren,

Zojuist met RVB ( • en de voortgang van en CLSK input in het
altematievenonderzoek doorgesproken doorgesproken. De argumentatie van CLSK is voor
nu helder genoeg. RVB gaat het rapport verder vorm geven, vooralsnog op basis van de
onderzoekopzet zoals in het concept.

Lukt het om eind deze week de plaatjes aan te leveren?

Ik ben na 18 oktober vier weken op vakantie. We verwachten dat er nog flink zal worden
gediscussieerd over de bewoording van het rapport, voordat het wordt aangeboden aan de
kamer. Zouden jullie ajb mee willen blijven lezen zodat de operationele argumentatie zuiver
blijft?

Groet,

—

Van: EMSD, CLSK!PLV C-LSKIDO/C41$R/SAW C2
Verzonden: zondag 15 september 2019 13:53
Aan: MA, BS/AL/HDB minuei.

( rijksoverheid.nl) ( rilksoverheid.nl)
< rijksoverheid.nl>;
< rjksoverheid.nl>; Ing., DMO/PROJN!PROJN

soverhc
rOJN DIP;

SUP&TR/OPS LGUL’
MA, BS/AL/HDB

Re: Zoekgebied alterantievenonderzoek

•Ino.nI)

DSF’
3/BeImdwrs;
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DW mindef.nl>
CC: tno.nl) ( tno.nl) tno.nl>;

AOCS NM/71OSQN mindef.nl>;
AOCS NM/71OSQN/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGLSffl D

mindef.nl>; AOCS NM/71OSQN/OPS
SUP&TR/OPS LGL/LGL 51E A (mindef.nl>
Onderwerp: Zoekgebied alterantievenonderzoek

Goedenmiddag et al,

We hebben afgelopen donderdag een goede sessie gehad over het vaststellen van het
zoekgebied binnen het alternatievenonderzoek, met name mbt de methodiek.

We zijn het er over eens dat de zuidelijke radar een optimale dekking moet hebben van het
Nederlandse territorium. De Noordelijke radar heeft een optimale dekking voor het aan
Nederland toebedeelde NAVO-gebied boven de Noordzee, om zo het gat tussen de VK en
Denemarken te kunnen beveiligen. De radars tezamen moeten het gehele gebied optimaal
afdekken. Een aanvullende eis is dat de Randstad goed moet zijn afegedekt. Dit bij elkaar
bepaalt dat het zoekgebied zuidwest van het midden van Nederland ligt.

We zijn er achter gekomen dat de dekking van de zuidelijke radar optimaal is, als deze op de
Arnerongse berg staat. Vanaf die positie dekken we ongeveer af op voet
hoogte. Dat komt hoofdzakelijk door de hoogte van de Amerongse berg: 62 meter.
De dekking vanaf Herwijnen is km op voet. Er van uitgaande dat een
alterantieve locatie minstens de delddnggraad van Herwijnen moet evenaren, gaat TNO
berekenen vanaf welke locaties de dekking op voet tussen de en km2 is.
We gaan er vanuit dat we de radar niet (of niet tijdig) op de Amerongse berg kunnen
plaatsen, maar daarvoor vraag ik bevestiging bij het RVB

In een tweede berekening gaat TNO vasstellen waar de zuidelijke radar kan staan om samen
met de radar op Wier een zo groot mogelijk deel van het Nederlandse territorium af te
dekken op voet.

De overlap van de twee gebieden bepaald uiteindelijk het zoekgebied voor de alternatieve
positie van de zuidelijke radar.

We hebben voet hoogte genomen omdat dit net onder de laagste hoogte van fighter
operaties ligt (die is 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 voet maken er geen
andere locaties uit zouden komen. De coverage op voet is minder kritiek mbt de locatie,
omdat de radar daar redeljkwijs vanaf elke locatie ongehinderd zicht heeft.

TNO heeft tijd nodig om de berekeningen te maken (tot woensdag of donderdag). Voorts
moeten we een accurate (digitale) kaart hebben van het Nederlandse territorium en een solide
terreinhoogtemodel. De digitale kaart zullen we aan moeten vragen bij DGEO. Het
hoogtemodel van E$RI kan waarschijnlijk door TNO worden gebruikt (het hoogtemodel van
de Spaceshuttle in de TNO software bleek niet goed genoeg).

TNO gaat ook een SMART-L radardekkingsbereking maken voor de paal van 6Ometer op het
AOCS NM met daarin verwerkt de gevolgen (radarverstoring) van de (geplande)
windmolenparken groen en blauw in de Flevo.

kun jij beargumenteren waarom de radar op het AOCS NM niet op een paal van 60
meter zou kunnen staan? Ik denk dan met name aan vergunningstechnische argumenten;
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operationeel is het niet optimaal maar als het (hypothetisch) moet voor de dekking dan zijn
we gedwongen het te accepteren.

zou jij Thales willen vragen of er technische beperkingen zijn bij het plaatsen van de
radar op zo’n hoge paal (bouwen, plaatsen, gebruiken, onderhouden)?

Vraag aan allen: Wie heeft er contact binnen DGEO?

Ik ga dinsdag en woensdag werken aan de tekst van dit deel het onderzoek.

Fijne zondag,

—

[Paginanummer]
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BS/AL/DCO

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 16:07
Aan: Ir. Ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN
CC: LCW/PM/SIE MOS BL;

CLSK/AOCS NM/970 SQN/BB 970; CLSK/AOCS NM/970
SQN/PVE OND; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR;

MM, DMO/PROJN/PROJMNGT/ILS POOL
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Gisteren het ondergenoemde gesprek gehad. Het RVB heeft aangegeven er nog steeds van uit te gaan dat ze begin
volgend jaar de oude MPR in zijn geheel kunnen slopen. Er moeten echter nog een aantal dingen vooraf worden
uitgezocht en geregeld, zoals het schrijven van een PID, het uitzoeken van de vergunningen en de aanbesteding. Dat
betekent dat ze op dit moment nog geen exacte planning hebben. Maar de inschatting is 1 februari 2020 als vroegst
mogelijke startdatum, dus wellicht is dat een datum waar jullie op zouden kunnen plannen.

Ter informatie, Thales gaat op 2 december de toren van de BAM overnemen en op zondag 12 januari de SMART-L
radar naar Wier transporteren. De radar wordt de dag daarop (13 januari) op de toren gezet.

let vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef. nI

W www.defensie.nl/dmo
Project tianagement Assistente: +31

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 10:06
Aan: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN
CC: LCW/PM/SIE MOS BL; Nieuwenhuis,], KAP, CLSK/AOCS NM/970 SQN/BB 970;

CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND; Bekkema, J, AOO, CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE
OND/WC RDR; ; Loerakker, MH, MAJ,
DMO/PROJN/PRO]MNGT/ILS POOL
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen

ik heb volgende week dinsdag een overleg hierover met het RVB. Ik verwacht in dat overleg een eerste indicatie
van een startdatum te en zal dit naar je

let vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie



Ministerie van Defensie
1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht

Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef. ni

W www.defensie.nI/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 09:28
Aan: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP mindef.nI>
CC: LCW/PM/SIE MOS BL @mindef.nI>; /AOCS
NM/970 SQN/BB 970 cmindef.nl>; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE
OND @mindef.nl>; /AOCS NM/970 SQN/PVE ONDIWC RDR

@mindef.nl>; mindef.nI>
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Ik heb WC Radar gevraagd een analyse te maken hoe lang het duurt om RPN te
kannibaliseren. Ze hebben grofweg 1 maand nodïg om dit te voltooien, al bouw ik liever iets
spare tijd in vanwege mogelijke vertraging.

Weet jij al meer over de (vroegst mogelijke) startdatum van sloop RPN door RVB? Dan
kunnen we vanuit daar terugrekenen om de kannibalisatie op tijd te voltooien.

Grt,

—

Air Operations Control Station
Royal Netherlands Air Force
Amersfoortseweg 247 1 3888 NS UddeI 1 Gebouw 204
P0 Box 8762 1 4820 BB 1 Breda 1 The Nethedands

T +31
M +31

mindef.nl
www.defensie.nl

From /AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR
Sent: vrijdag 27 september 2019 14:01
To: Ir. Ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl>
Cc: LCW/PM/SIE MOS BL @mindef.nI>; , CLSK/AOCS
NM/970 SQN/BB 970 @mindef.nl>; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE
OND @mindef.nl>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Q. Hoeveel werkdagen zijn in totaal om de kannibalisatie te voltooien?
A. Dit is lastig in werkdagen uit te drukken tenzij aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Zie ‘Waarde van
de getallen’.

Q. Hoeveel werkdagen moet RPN uit staan voor de kannibalisatie?
A. Ik. snap de vraag niet, bedoel je: Hoeveel werkdagen moet RPN uit staan voordat er met kannibalisatie

kan worden begonnen (bijv. i.v.m. afkoelen en afschakelen van ancillary systemen)? Antwoord hierop is: Eén
werkdag.

2



Waarde van de getallen
Werkdagen; dit vertegenwoordigt een waarde die realistisch wordt wanneer aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan, in de praktijk moet rekening worden gehouden met variatie in aantal personen en het kennisniveau van
technici. Vele werkzaamheden zijn te specialistisch waarvoor kennis van de MPR benodigd is.

Uren zijn mede gebaseerd op de nieuwe lijst van items (draft versie, nog niet bekend bij en die we
willen behouden (zie bijlage) en niet op volledige demontage.

Twee man 5/8 MPR-technici t.b.v. reguliere MPR items
Wanneer we het overgrote deel van alle gewenste items, exclusief de SRO items, uit RPN verwijderen dan zouden
we dit in vijftien (15) werkdagen moeten kunnen realiseren.
SRO items
SRO items, 2e verdieping (Antenne- en Drive subgroups), uitbouwen kan alleen in samenwerking met GU personeel,
wanneer er één MPR- en één GU technicus 5/8 beschikbaar is kan dit gerealiseerd worden in tien (10) werkdagen.
Logistiek
Alle genoemde getallen staan of vallen met het synchroon lopen van logistieke medewerking. Opslag terplekke moet
geminimaliseerd worden i.v.m. beperkte ruimte, en items zullen verpakt, verplaatst en afgevoerd moeten worden
om het demonteren niet in de weg te staan.
Overige
CCI items.
Steiger slaan i.v.m. verwijdering Boogieflex (3000kg).
Heftruck (4 tons).

Conclusie
Wanneer RPN vandaag uit zou gaan dan zou je, ervan uitgaande dat bovenstaande geen tijdverlies oplevert, een
maand nodig hebben voor kannibalisatie. Dan hebben wij (onze) spares voor MPR veiliggesteld en zou het gebouw
overgedragen kunnen worden aan RVB.
Hopelijk beantwoord dit jouw vragen.

Met vriendelijke groet,

IV NEN314O/NEN3840

Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie
Bezoek adres 1 AOCS NM 1 Amersfooftseweg 248 1 3888NS Nieuw Milligen
Gebouw 300 t Kamer 143
Postadres 1 Postbus 8762 1 4820BB t Breda 1 l1PC 38B

MDTN 06 490 8537
T

ti5mindet.nl
wwwiuchtmacht.nI

From: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND
Sent: vrijdag 27 september 2019 09:48
To: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN minaer.ni> /AOCS
NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR @mindef.nl>
Cc: LCW/PM/SlE MOS BL @minaer.nl>; CLSK/AOCS
NM/970 SQN/BB 970 @mindef.nI>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

—
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Zie mijn antwoorden bij de vragen in groen

Met vriendelijke groet,

H-PVE onderhoud

Air Operations Control Station Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht

Amersfoortseweg 248 3888NS t Uddel
pia Postbus 8762 1 4820BB 1 Breda 1 MPC 38B
T
Mob ÷______________

mindef.nl

Van: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN
Verzonden: donderdag 26 september 2019 15:13
Aan: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND @mindef.nl>;
AOO, CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR @mindef.nl>
CC: LCW/PM/SIE MOS BL cmindef.nl>; , CLSK/AOCS
NM/970 SQN/BB 970 @mindef.nl>
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Dank voor de info heren.

2 vragen:

1. Hoeveel werkdagen zijn in totaal benodigd om de kannibalisatie te voltooien? In de
eerder meegezonden bijlage kun je zien hoe veel tîjd nodig is om bepaalde onderdelen
te demonteren.

2. Hoeveel werkdagen moet RPN uit staan voor de kannibalisatie? Dit kun je eveneens uit
de eerder meegestuurde bijlage halen. Mocht het zo zijn dat we nu (op dit moment)
een onderdeel nodig hebben dat niet meer regulier verkrijgbaar is, zijn we nu al te laat
met uitzetten. Een echt/realistisch antwoord geven is dus lastig.

Als het goed is, is het antwoord op vraag 1 meer dan 2, of in geval van direct uit moeten
zetten van RPN bij aanvang kannibalisatie, gelijk.

Antwoord op vraag 2 zal de basis gaan zijn voor moment van uitzetten RPN.

Grt,

Air Operations Control Station
Royal Netheriands Alt Force
Amersfoortseweg 247 1 3888 NS 1 Uddel 1 Gebouw 204
P0 Box 8762 4820 BB Breda 1 The Nethedands

T +31
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M +31
mindef.nI

www.defensie.ni

From: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND
Sent: donderdag 19 september 2019 14:33
To: /AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR @mindef.nI>; Ir.
ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl>; /AOCS NM/970 SQN/BB 970

@mindef.nl>
Cc: LCW/PM/SIE MOS BL @mindef.nl>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Een kleine aanvulling op de door• genoemde en geplande activiteiten.

In het kader van de mogelijke assistentie, dan wel het geheel zelf ontmantelen van de radar is al een inschatting
gemaakt van de werklast die daarmee gepaard gaat. (Bijlage) Wellicht is dit handig voor de planning?

Met vriendelijke groet,

H-PVE onderhoud

Air Operations Control Station Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht

Amersfoortseweg 248 1 3888NS 1 Uddel
pia Postbus 8762 t 4820BB 1 Breda 1 MPC 38B
T

—
@mïndef.nI

Van /AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR
Verzonden: donderdag 19 september 2019 13:05
Aan: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl>
CC: /AOCS NM/970 SQN/BB 970 mindef.nl>;

LCW/PM/SIE MOS BL @mindef.nb; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE
OND @mindef.nl>
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Er lopen twee trajecten parallel met als doel zoveel mogelijk reservedelen te behouden en de sloop zo goed
mogelijk te laten verlopen.

1. Sloop/ontmanteling RPN ); Inventariseren welke reservedelen behouden moeten blijven
voordat RVB de sloophamer gaat inzetten.

2. LCW e.d.); t.b.v. het langer operationeel houden van de MPR’s (nu MPR) verkrijgen van
reservedelen (nieuwe aanmaak of Surplus).

Plan
Op zich hebben wij als WC-Radar een goed beeld wat we aan reservedelen nodig hebben om de operationele duur
te kunnen verlengen. Het plan, waaraan we werken, is het opstellen van een gedegen lijst reservedelen afkomstig
van RPN.
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Volgende week zal deze klaar zijn, een lijst op onderdelen en/of gehele cabinetten. Deze lijst wordt zo opgesteld
zodat er snel bepaald kan worden welke hoofdonderdelen niet benodigd zijn en welke wel.

Met vriendelijke groet,

IV NEN3140/NËN3840

Air Operations Control Station fAOCS) Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie
Bezoek adres AOCS NM l Amersfooftseweg 248 3888NS 1 Nieuw Milligen
Gebouw 300 l Kamer 143
Postadres 1 Postbus 8762 4820BB 1 Breda 1 MPC 385

MDTNI
T +311
F+311
M ±311

www.h

Van: Ir. Ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN
Verzonden: woensdag 18 september 2019 13:51
Aan: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND; /AOCS NM/970
SQN/PVE OND/WC RDR
CC: /AOCS NM/970 SQN/BB g7o; LCW/PM/SIE MOS BL
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen

—
Als mijn informatie goed is zijn jullie al in gesprek met over het kannihaliseren van RPN t.b.v.
hergebruik onderdelen voor de MPR NM. Klopt dit en zo ja, wat is het plan(waar ik vooral naar op zoek ben is hoe
lang het maximaal duurt ivrn terugtellen deadline)?

Guidance vanuit ïs uitzelten RPN december 2019 om te beinnen met kannihalisatie. maar dat is
afhankelijk van de duur van de kannibalisatie en de datum van afbreken door RVB (die nog niet helder is).

Hoor graag van jullie.

Dank,

—

Air Operations Control Station
Netherlands Air force

Amersfoortseweg 247 3838 NS Uddel 1 Gebouw 204
P0 Box 8762 1 4820 53 1 Breda 1 The Nethedands

T +31
M +31

mindetni
www.defensie.nl

From:
Sent: dinsdag 17 september 2019 11:22
To: Ir. Ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl>
Cc: AOCS NM/71OSQN mindef.nI>;_ Afl(Ç

N M/7OSQN/OPS SU P&TR/OPS LG L/LGL 51E A <S.Vrisekoop@ mindef.nI>
Subject: Re: impact vertraging radar Herwijnen

t. ni
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Hoi____

Dat is vooralsnog december 2019. Echter, als de tijdljn er om vraagt moeten we met Ops in conciaaf wat

een eerder moment zou kunnen zijn.

Groet,

Van:’ fr. ing., CLSKIAOCS NW970 SQN” minde,11-

Datum: dinsdag 17september2019 om 09:34:10
Aan: ‘_______________________________________________________________________
Onderwerp: Re: impact vertraging radar Herwijnen

Ga ik uitzetten. Wanneer kan ik, vanuit operationeel oogpunt, als startpunt pakken aangezien dan RPN niet

meer aangezet kan worden?

Grt,

From:
mindef.nl>

Date: Tuesday, 17 September 2019 at 07:45:31
To:’ Ir. ing., CLSK/AOCS NM1970 SQN” mnaei.

LCW/PMJSffi MOS BL’ mindef.nl>
Cc:’ Ing., DMO/PROJNIPROJN DW” mindef.nl>
Subject: Re: impact vertraging radar Herwijnen

Hoi en

We willen graag op tijd beginnen met het kanibaliseren van de radar. Kan WCR daar in samenspraak met

LCW een plan voor maken, en dat bij een startschot ook uitvoeren?

Groet,

Van:’ Ing., DMOIPROJN/PROJN DW” mindef.nl>
Datum: maandag 16 september 2019 om 15:58:50
Aan:’ mindcf.nl>
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Heiwijnen
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Ja, de bouw van de toren loopt voorspoedig en ik heb geen signalen dat er enige vertraging naar de oplevering zal
zijn.

Het afbreken van de MPR is wel een dingetje. Het RVB had al aangegeven dat ze de planning niet zouden halen.
Uiteraard heb ik dat geëscaleerd en op het moment staat de sloop van de MPR op nr 2 op de prioriteitenlijst van
CLSK projecten. Dat is echter nog geen garantie dat de MPR op tijd kan worden afgebroken, maar ik verwacht deze
maand een formele planning van het RVB en dan weet ik waar ik sta.

Maat dat staat los van het verwijderen van bruikbare reserveonderdelen. Dat zal toch iets zijn wat door het
personeel van AOCS NM moet gebeuren, dus als jullie de tijd gereed achten om te gaan kannibaliseren, zie ik geen
enkel bezwaar.

De spullen moeten er in ieder geval uit zijn als het RVB gaat slopen.
l.let vriendelijke groet,

Hootd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 t 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van:
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 06:58
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nI>
Onderwerp: Fwd: impact vertraging radar Herwijnen

Hoi

Loopt de oplevering van de SMART-L op Wier volgens planning?

Hoe is het gesteld met de planning van het afbreken van de MPR op Wier? Kunnen we die versnellen? &
zie het namelijk de optie om die MPR opstartgereed te houden langzaam maar zeker steeds minder zwaar
wegen dan het versneld ontmatelen van die MPR en de bruikbare reservedelen die daarbij vrij komen te
testen en toe te voegen de pool voor instandhouding MPR AOCS. Dat zouden we bespreekbaar kunnen
maken.

Groet,

Van:’ C-LSK/DO/C4ISR” mindef.nl>
Datum: donderdag 12 september 2019 om 16:17:56
Aan:’ AOCS NM” mïndef.nl>,’

DO” mïndef.ph
Cc:’
Onderwerp: Re: impact vertraging radar Herwijnen

Dag
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Goed om alle consequenties van uitval nog een op een rijtje te hebben.
Ik deel je mening dat we gezamenlijk hier bovenop moeten zitten echter hebben we als CLSK bij
voortduring aangegeven dat wij als CLSK het traject om te komen tot adequate vervanging en continuering
van de opgedragen taken uiterst kwetsbaar achten. Onder druk van DS is dit traject ingezet en is
nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het welslagen hiervan (en continuering van de opgedragen
taken) bij DS belegd.

Neemt niet weg dat we iom DS moeten zoeken naar alternatieven en het materieel instandhoudingsproces zo
goed als mogelijk bewaken.

Ik vraag om de acties conform bovenstaande op te starten.

Groet

Met vriendelijke groet

Hoef1 C4ISR
Staf CLSK

Oorspronkelijk bericht
Van: r AOCS NM” mindef.nl>
Datum: 12-09-19 10:42 (GMT+O1:00)
Aan:’ C-LSK/DO/C4ISR” mindef.nl>,

DO” mindef.nl>
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen

Punt voor het 3H0

ter info

Naar aanleiding van het bericht dat de bouw van de radar zoals nu gepland op Herwijnen minstens een jaar
vertraging op loopt heb ik de projectleider i om een impact analyse gevraagd. Daar is geen reactie
op gekomen. Vervolgens heb ik intern een impactanalyse laten uitvoeren waaruit twee essentiële componenten
naarvoren kwamen:

- Personeel. Huidige DTM functies dienen te worden verlengd. Dit wordt door ons geïnitieerd ism APPK. Ik
verwacht dat dit tijdig zal worden gerealiseerd.

- Materieel/instandhouding. Zoals je hieronder kunt lezen is dit echt een serieus zorgpunt. Het is allerminst
duidelijk of en welke reservedelen beschikbaar zijn. Wel is duidelijk dat een aantal delen niet meer
beschikbaar is na uitputting van de huidige voorraad. Het risico op uitval van de lokale radar op het AOCS
NM neemt daarmee m.i. significant toe.

De mogelijke OPS consequenties bij uitval zijn:
Wier beschikbaar:

- NATOPS kunnen we niet/nauwelijks meer uitvoeren
- Oefenprogramma is te ondersteunen met beperkingen in EHD1O
- Trainingsprogramma boven land is flightsafety wise te ondersteunen, tactisch niet
- URA boven land inzet wordt zichtbaar door noodzaak transponder aan te houden

Wier niet beschikbaar:
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- Naast bovenstaande impact zal de serviceverlening onder bepaalde hoogte worden beperkt/vervallen
ondanks gebruikmaking van de MASS sensor informatie.

Mijn dringende verzoek is hier regie te (laten) pakken om de potentiele uitval van MPR Nieuw Milligen (zoveel
mogelijk) te mitigeren.

From: LCW/PM/SIE MOS BL
Sent: woensdag 11 september 2019 15:00
To: AOCS NM min.....,..
Cc: LCW/O&L mindef.nl>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Als antwoorden op jouw vragen het volgende:

1. Dat de reserveonderdelen daadwerkelijk beschikbaar komen bij de afbraak van Wier is niet gegarandeerd.
Dat is ook afhankelijk van de mate dat dit materiaal versleten is door Wier en dat is niet eenvoudig vast te
stellen. Mogelijk dienen artikelen in dat geval getest te worden voor ze in de MPR AOCS geplaatst kunnen
worden. Het is op dit moment niet te voorspellen of deze artikelen een eventuele test doorstaan. We
kunnen daarmee deel van het risico beperken, maar het is niet te voorspellen of falend materiaal van MPR
AOCS beschikbaar is op dat moment van Wier.

2. De artikelen die extra in voorraad zijn genomen (naast de artikelen Wier) zijn redelijkerwijs aangekocht
(inschatting benodigd tot eind 2021) waar deze nog beschikbaar waren via NSPA. Vele artikelen waren
destijds al niet meer in productie en/of beschikbaar. Gezien het feit dat de vraag naar deze materialen
internationaal vele malen hoger is dan het vrijwel ontbrekende aanbod, is de kans dat we extra kunnen
aanvullen minimaal. Het enige wat we daarin kunnen ondervangen is in contact blijven met NSPA en
monitoren welke materialen beschikbaar komen en indien gewenst aanschaffen. Vanuit LCW is er contact.

Het klinkt natuurlijk niet overtuigend en dat is het ook niet, maar gezien de staat van de radars kunnen we ze alleen
nog op basis van best effort in de lucht houden. Mocht er iets kapot gaan wat we echt niet meer kunnen krijgen dan
houdt het op. Zo heb ik vorig jaar bijv nog wel voor 600.000 een aantal tubes laten maken. Het produktieproces
hebben we hiervoor weer moeten laten opstarten, dat zie je ook in de prijs en de levertijd is bijna een jaar. Dit
kunnen we voor andere schaarse spare parts niet meer voor elkaar krijgen.

G r,

From: AOCS NM
Sent: dinsdag 10 september 2019 11:3 6
To: LCW/PM/SIE MOS BL minoeT.nI>; LCW/O&L

minaer.ni
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Onderstaande is helder, met een vraag ter verduidelijking. Kunnen we er wel vanuit gaan dat de onderdelen die
beschikbaar komen bij de afbraak van Wier ook daadwerkelijk beschikbaar komen als reservedelen voor het in de
lucht houden van de MPR AOCS NM of is dit niet zeker? Indien niet, is dit dan zeker te stellen zodat dit deelrisico
wordt beperkt?
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Daarnaast, zijn de artikelen die extra in voorraad zijn genomen met als uitgangspunt eind 2021 nog aan te vullen tot
een voorraad voldoende tot eind 2022 (Dus naast de artikelen die zoals hieronder gesteld alleen vrijkomen bij
afbraak Wier)?

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Luchtmacht

Ministerie van Defensie

AOCS NM 1 Amersfoortseweg 248 1 3888 NS l Uddel 1 Gebouw 278 k.112A
Postbus $762 1 4820 8B 1 breda 1

T
M

AOCS NM

—

Van: LCW/PM/SIE MOS BL
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 11:30
Aan: LCW/O&L; AOS NM
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen

Johan,

Bijgaand onze assessment op de vertraging SMART L Herwijnen.

G t,

From: CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL
Sent: dinsdag 10 september 2019 09:37
to: LCW/PM/SIE MOS BL mina
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Wij onderschrijven de stelling van maat wij kunnen geen garantie doen dat de verbruiks- en
reserveartikelen voor het extra jaar beschikbaar blijven. Dit is ook een garantie een obsolesence programma MPR
niet kan geven.

Bij het optekenen van het obsolesence programma is gekeken welke artikelen benodigd zijn voor instandhouding
MPR tot einde 2021 en zijn deze op voorraad gebracht. Er zijn echter artikelen die buiten beschouwing zijn gelaten
op basis van informatie beschikbaar en verwachtte planning (tot 2021 en niet 2022) destijds. Voor deze laatste
artikelen geldt dat deze niet meer in productie zijn of zullen komen, niet meet beschikbaar zijn via NSPA en ook
internationale partners hoge nood hebben naar deze artikelen en daarmee uitwisseling vrijwel nihil is. Het
beschikbaar komen van deze artikelen is enkel mogelijk op moment dat de MPR op Wier afgebroken wordt en
daarmee materiaal mogelijk beschikbaar komt.
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De conclusie daarbij is dat het risico beheerst is waar mogelijk, maar het rest risico daarmee wel gestegen is door de
vertraging SMARTL Herwijnen.

Groet,

From: LCW/PM/SIE MOS BL
Sent: dinsdag 10 september 2019 08:59
To: CLSK/LCW/PM/SIE MOS BI mindef.nl>
Subject: FW: ïmpact vertraging radar Herwijnen

From: LCW/O&L
Sent: dinsdag 10 september 2019 08:39
To: LCW/PM/SIE MOS BL mindef.nI>
Cc: AOCS NM mindef.nl>
Subject: FW: impact vertraging radar Herwijnen

Zie onderstaande vraag van C-AOCS NM vwb instandhouding MPR.

Logistiek Centrum Woensdrecht
Commando Luchtstnjdkrachten

Vliegbasis Woensdrecht Kooiweg 40 4631 SZ Hoogerheide G263-K105
Postbus 8762 1 4820 56 1 Breda MPC 90A

lob: +31
Email: mindef,nI
Web: www.detensie.nl

Van: AOCSNM

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 08:25
Aan: LCW/O&L mindefnl>
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen

Johan,

Zie geel. Kun je aangeven of LCW deze stelling onderschrijft?

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Luchtmacht

Ministerie van Defensie

AOCS NM 1 Amersfoortseweg 248 1 3888 NS 1 uddel 1 Gebouw 278 k.112A
Postbus 8762 1 4820 55 T Breda T

72



T
M

AOCS NM

Van: Ir. Ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN
Verzonden: maandag 9 september 2019 19:25
Aan: AOCS NM/CS; AOCS NM; AOcS
NM/71OSQN
CC: CLSK/AOCS NM/CS/IPC
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Hieronder korte analyse hij 1 jaar extra (tlm 31-12-2022) operationeel inzetbaar houden van de lokale MPR. Dit is
nog een lokale analyse.

Materiele uitdaging
Voorop2esteld dat wij de spullen die vrijkomen na de ontmanteling van RPN mogen behouden, hebben we voldoende
reservedelen, waaronder de vijf hoofdonderdelen (NP Rotary Cotipler. Boogieflex, Sleepring assy etc.). Kritische
High-Value tubes (verbruiksartikelen) zullen in overleg met LCW geleverd moeten worden.

Vracen voor LCW: onderschrijven ze deze steHin en kunnen ze horen dat veibruiksartikelen en andere reservedelen
eedtirende het extra jaar eeleverd hHjven?

Personele uitdaging
Om het ploegenrooster (24/7) te kunnen waarborgen zullen we voor alle medewerkers de DTM en/of functieduur
moeten verlengen t DTM staat nu op 3 1- 12-2021). Er zijn op het moment 3 vacatures binnen het Werkcentrum tElt en
2x Spec). In de bijlage de details m.b.t. de OT van het WC Radar en de aandachtspunten. Om een gedegen bezetting
van de ploegendienst te hebben. en engineering kennis bij het ondervinden van issues, zal het tijdelijk contract van de
heer Everink en de afspraak met GLR betreffende sergeant Nenijes verlengd moeten worden. SM Hazelhoif zal
opnieuw op functie moeten geplaatst (einde functieduur 4-5-2020. Instroom van 1 of meerdere techneuten is meer
dan wenselijk om FL0 van Sm Knobbout en mogelijk pensioen van Dhr Mooren op termijn te vangen.

Vragen voor APPK: verleneen DTM-clattim van betreffende functies met minimaal 1 jaar. Verlengen van contracten
cg opnieuw op functie zetten kan ik oppakken met PA-970. Instroom navraa2 bil vakoudste ELEK.

Servicegraad ophogen
Zie bijgevoegde mail m.h.t. het ophogen van de servïcegraad van 90% naar 95%. ca. 1 M€ per toren per jaar. Hoger
dan 95% gaat volgens deze mail niet.

Mocht je vragen hebben hoor ik ze graag.

Grt.

Air Operations Control Station
Netherlands Air Farce

Amersfoortseweg 247 t 3888 NS 1 Uddel Gebouw 204
P0 Box $762 1 4820 5$ 1 Breda 1 The Nether]ands

T +31
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rnindef.n!

www.detensie.nI

From: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN
Sent: donderdag 5 september 2019 11:33
To: AOCS NM/CS mindef.nI>; AOCS NM

mindef.nl>; AOCS NM/7OSQN mindef.nl>
Cc: CLSK/AOCS NM/CS/IPC mindef.nl>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

ik pak de overige gele punten op. Additionele f kan ik niet beantwoorden, er wordt geen AOCS budget gebruikt voor
instandhouding. Dit is een LCVT verantwoordelijkheid. Analyse ligt daar in mijn ogen (instandhouding over het
algemeen uiteraard ook, maar daar zal ik een analyse doen van de werkvloer WC Radar).

wat bedoel je met servicegraad ophogen Wier?

Grt,

Air Operations Control Station
Royal Netherlands Air farce
Amersfoortseweg 247 1 3888 NS 1 Uddel 1 Gebouw 204
P0 Box 8762 1 4820 BB 1 Breda The Netherlands

T +31
M +31

mindef.nI
www.defensie.n

From: AOCS NM/CS
Sent: donderdag 5 september 2019 09:44

To: AOCS NM minaeT.nI>; AOCS
NM/710SQ mindef.nl>; Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN

Illmîndef.n1>
Cc: CLSK/AOCS NM/CS/IPC mindef.nl>
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen

Uit de VTC over de kwartaal rapportage kwam ook de vraag of de servicegraag van Wier opgehoogd zou
moeten/kunnen worden.
Ik denk ook dat dit in onze analyse zou moeten.

van: AOCSNM
Verzonden: donderdag 5 september 2019 06:48
Aan: AOCS NM/71OSQN minaer.ni>; Ir. ing.,
CLSK/AOCS NM/970 SUN mindef.nl>
CC: AOCS NM/CS mindef.nl>; CLSK/AOCS NM/CS/IPC

mindef.nl>
Onderwerp: impact vertraging radar Herwijnen
Urgentie: Hoog

All,

Op basis van de uitkomst van het debat over de radar Herwijnen (minimaal een jaar vertraging) wil ik van onze zijde
een impact analyse op de thema’s F, P, M en 0:
- hebben we additionele F nodig om de huidige radar langer in stand te houden of om risico’s te mitigeren?

14



- wat betekent het uitstel voor het personeel (DTM) en/of hebben we verdere P uitdagingen qua onderhoud?
- kunnen we de radar nog minimaal een jaar langer dan gepland in stand houden?
- Wat zijn de operationele risico’s en impact daarvan?

Op basis van jullie analyse ook aangeven wat we aan wie moeten vragen.

Graag uiterlijk komende dinsdag terugkoppeling zodat ik dit mee kan nemen in de CV

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Luchtmacht

Ministerie van Defensie

AOCS NM 1 Amersfoortseweg 248 3888 NS 1 Uddel 1 Gebouw 278 k.112A
Postbus 8762 1 4820 DB 1 Breda

T
M

AOCSNM
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doc 247

BS/AL/DCO

Van: C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 09:35
Aan: MA,BS/AUHDB; t
CC: tno.nl; EMSD,

CLSKJPLV C-LSKJDO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: Re: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied

Ik ben vrijdag zelf op de staf en zal mijn best doen om tijdig in te lichten.

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

Oorspronkelijk bericht
Van: MA, BS/AL/HDB”
Datum: 09-10-19 2 1:27 (GMT+0 1:00)
Aan: (
Cc:’ , tno.nl,’ EMSD, CLSK!PLV
C-LSK/DO/C4ISRJSAW C2”, C-LSKIDO/C4ISRJSAIR C2”
Onderwerp: RE: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied

Ik spreek donderdag en vrijdag... mss is morgen wat kort dag maar kun jij ervoor zorgen dat vrijdag
aan mij uitlegt wat the issue is in Zeeland. Gaat dat over een MASS en als dat zo is kunnen we dan TNO niet gewoon
laten doorrekenen en besluiten?

From:
Sent: woensdag 9 oktober 2019 17:41
To: MA, BS/AL/HDB
Cc: tno.nl; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAI R C2; C-LSK/DO/C4ISR/SAI R C2
Subject: RE: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied

Dag en

In algemene zin herken ik wat hier wordt aangegeven. En het zou zeer fijn zijn als pragmatisch met eea om gegaan
kan worden.
Voor wat betreft de situatie in Zeeland (die zoals ook aangeeft geheel los staat van de situatie mbt
Herwijnen) nog wel een paar opmerkingen.

Ten eerste dat dit mijns inziens al een behoorlijke tijd loopt (ik meen vanaf het voorjaar). Daarbij speelt dat een
initiatiefnemer van een windpark, zonder de benodigde VVGB, eigenlijk niet verder kan. Omdat dan de externe
financiering niet rond te krijgen is en er ook geen harde afspraken gemaakt kunnen gaan worden met bouwers en
leveranciers (van de molens en bekabeling e.d.).

[Paginanummer]



Daarnaast hebben we de politiek-bestuurlijk context, waarbij de vorige en huidige minister de provinciale
bestuurders periodiek stevig aanspreekt op het tijdig halen van de 6000MW ‘wind op land doelstelling’. Mede
omdat die onderdeel uit maakt van het Europees afgesproken Klimaatdoel voor 2020 (14% hernieuwbare energie),
wat niet gehaald lijkt te worden. En we bovendien als Rijk ook nog te maken hebben de Urgenda-uitspraak. In deze
context leggen provincies dan terug bij ons: ‘wij willen wel, maat andere Rijksonderdelen houden het proces op’. En
dat is een verdraaid lastige situatie.

Samengevat, het is in mijn ogen van belang snel te starten met de pragmatisch aanpak daar waar dat verantwoord
kan.

Gr

rijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 00:14
Aan: mindef.nl
CC: minezk.nl>;

minezk.nl>; tno.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied

Allen,

Ik denk dat er nu een paar dingen door elkaar lopen. Zeeland ligt voor het grootste deel buiten de 75 km van
Herwijnen. De meeste projecten daar zullen er dus geen last van hebben. Alleen een enkel project bij Reimerswaal
en misschien Kreekrak, of de helft van Tholen, kan er last van ondervinden.

In Zeeland liggen echter wel twee andere projecten lastig, namelijk projecten op de Oosterscheldekering en op
Noord-Beveland. Die projecten zijn met de komst van radarstation Wemeldinge definitief mogelijk geworden en nu
de vergunning voor Wemeldinge onherroepelijk is (die wel!), zou de VGB zonder meer afgegeven kunnen worden.
Daar hoopt men in Zeeland ook heel erg op. De provinciale windcoördinator heeft zich voor deze projecten erg sterk
gemaakt (en die waren ook een directe aanleiding om met het project Wemeldinge te starten). Helaas blijkt de
bouwplanning voor de windparken ertoe te leiden dat deze enkele maanden eerder gereed zijn dan dat de nieuwe
radar van Wemeldinge operationeel is. CLSK heeft — mede vanwege de situatie rond Herwijnen — grote twijfels of
men de VGB nu toch al moet laten afgeven

Voor zover dat mogelijk is, zou ik ook hier echter wel een pragmatische benadering voorstaan. Misschien zou er op
basis van de zekerheid dat Wemeldinge korte tijd later operationeel is, toch kunnen worden ingestemd met een
VGB zodat die projecten nu ook d66r kunnen. We zouden er ook onze relaties mee versterken. Ik merk wel op dat ik
niet kan inschatten in hoeverre dit operationeel acceptabel is, dat kan alleen CLSK beoordelen.

Voor andere projecten die nu worden beïnvloed door de situatie rond Herwijnen, zou ik pragmatisch willen zijn. Ik
verwacht bijvoorbeeld voor het windpark A16 in West-Brabant een verzoek om een VGB en als die niet kan, dan sluit
ik een bestuurlijke reactie vanuit de provincie niet uit. Maar bij pragmatisch werken, ontstaat het gevaar van
willekeur wel. Het lijkt me dat die periode overzichtelijk is. Laten we van geval tot geval bezien wat het beste is.

Mvg,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 20:07
Aan: riiksoverheid.nI>; mindef.nl; tno.nl
CC: minezk.nl; minez.nl
Onderwerp: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied

All
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Er is kennelijk nog wat onduidelijkheid over het afgeven van VGB’s voor windenergieprojecten nabij het zoekgebied
voor alternatieve locaties voor de radar van Herwijnen.
Ik hoorde van EZK dat tot diep in Zeeland geen toestemming wordt verleend. Is het mogelijk om hier pragmatisch
mee om te gaan?
Ik stel voor dat CLSK het definitieve zoekgebied vaststelt en deelt (voor zover dat nog niet is gebeurd) en dat we
initiatieven toetsen aan logische hoekpunten of logische punten op een nabije grenslijn van het zoekgebied. Is dat
werkbaar en voor actiegeadresseerden akkoord of is aanvullende uitleg nodig?

Directeur Integraal Beleid

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

M +31

mi nd ef. nI
www.defensie.nI

Secretariaat:

T:

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

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

[Paginanummer]



doc 248
BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

Hoi

donderdag 10 oktober 2019 07:49

I’K!

___________________

C-LSK/DOIC4ISR/SAIR 02

_______________________•LSK/DO/C4ISRISI

E ATM
Re: VGB W indernergieprojecten nabij zoekgebied

Zoekgebied voor SMART-L in het zuiden zou in de loop van komende week vast moeten komen te staan. Ik
doe daar nu liever geen uitspraak over.

Weer jij wat doorgaans de afstand is tussen een hoge windmolen en de radar waarop een windmolen geen
invloed meer heeft op de dekking?

Van: C-LSKJDO/C4ISRJSAIR C2” mindef.nl>
Datum: woensdag 9 oktober 2019 om 13:5 1:47
Aan:’ mindef.nl>
Cc:’ PLV C-LSKIDO/C4ISRISffi ATM” mindef.nl>
Onderwerp: FW: VGB Windemergieprojecten nabij zoekgebied

Zoals verwacht wordt ik aardig gespamd door de RVB vertegenwoordigers die uit hoofde van de
windmolenbedrijven een VGB willen aanvragen.
Kan jij iets roepen over het zoekgebied, zodat ik met inachtneming van voorstel van enkele windparken kan
goedkeuren. Ik zal dan met een marge van 75 KM een contour om het beoogde radar gebied tekenen.
Windmolenparken die daarbuiten vallen zullen dan in aanmerking komen voor een VGB.

Voorstel
Ik stel voor dat CLSK het definitieve zoekgebied vaststelt en deelt (voor zover dat nog niet is gebeurd) en dat we
initiatieven toetsen aan logische hoekpunten of logische punten op een nabije grensljn van het zoekgebied. Is dat
werkbaat en voor actiegeadresseerden akkoord of is aanvullende uitleg nodig?

Van:
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 17:41
Aan: MA, B5/AL/HDB
CC: tno.nl; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAI R C2; C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied

[Paginanummer]

Groet,

—

Ik hoor graag van je,

Dag en



doc 250

BS/AUDCO

Van: tno.nl>
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 11:05
Aan: 1EMSD, BS/AUDS/Dir. PlanhAtdLuOptr,I

CC:

Onderwerp:

Heren,

Hier het plaatje dat hoort bij het vijfde streepje: optimale site indien er slechts 1 radar zou zijn:
art 1O.1.b

01
‘3)

‘3)
-o

3-’
fl3
-J

“1II.lluIIt.gLg,

LV C-LL. JVUL4L.

‘lOSQN/OPS SUP&TR/OPS LGULGL &.t ;
soverheid.nl;

de bijeenkomst TNO vaststellen zoekgebied SMART-L

[Paginanummer]



Vriendelijke groet,

From: mindef.nI
Sent: Friday, October 18, 2019 9:41 AM
To: mïndef.nl; mindef.nl
Cc: mindef.nl; rijksoverheid.nl;I

mindef.nl; rijksoverheid.nl
Subject: Uitkomsten van de bijeenkomst TNO vaststellen zoekgebied SMART-L

en

Hieronder een korte samenvatting wat er gisterochtend bij TNO is besproken en hoe het definitieve zoekgebied gaat
worden vastgesteld. Is in lijn met het stuk van en er is duidelijk aangegeven dat wij (OPS) op dit moment nog
geen prïo willen geven tussen de twee zoekgebieden. Mocht dit in een later tijdstip noodzakelijk zijn dan zullen wij
hier met zijn allen goed naar moeten kijken en ook duidelijk hebben wat de voor- en nadelen zijn van een bepaalde
priostelling.

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

TNO gaat de volgende plaatjes maken:
- Zoekgebied (1) met de beste radardekking voor de Randstad.
- Zoekgebied (2) waarbij beide radars elkaar het beste afdekken en de beste radardekking gaan geven
- Dit bovenstaande zoekgebied (2) bevat de locaties met ten minste dezelfde dekkingsgraad als Herwijnen

(maat ook met een hogere dekkingsgraad)
- Deze twee gebieden f 1÷2) worden over etkaar gelegd en het gebied waar overlap is zal het definitieve

zoekgebied gaan worden
- Daarnaast wordt er nog een zoekgebied (3) gemaakt waar het radar het beste zou kunnen staan om alleen

(dus zonder Wier) het NLD verantwoordelijkheidsgebied af te dekken
- Deze wordt gebruikt bij de MCA om te bekijken of er verschillen zijn in tussen de radardekking van de

verschillende alternatieve locaties
- Er wordt aan de voorkant geen prio gegeven aan de eerste 2 zoekgebieden.
- TNO maakt ook nog een plaatje van zoekgebied 2, waarbij 0,9 van de dekkingsgraad van de locatie

Herwijnen wordt gebruikt. Ik stem af met de club van van of dit moet worden meegenomen in het
onderzoek. Advies is om dit niet te doen

EMSD
Senior Staf Officier Luchtoptreden / Cluster UAS, Space en Air Ops

Directie Plannen
Defensiestaf
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32
2511 CB J Den Haag 1 Kamernummer C.105
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

M +31
mindef.nI

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

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

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

[Paginanummer]
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BS/AL/DCO

Van:

__________________________

tno.1’
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 18:09
Aan: rjksoverheid.nI
CC: rjksoverheid.nl; EMSD, CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;
EMSD, BS/ALJDS/Dir. Plan./AfdLuOptr

Onderwerp: RE: afstand radar tot koeltoren

Beste
Daar is moeilijk zomaar antwoord op te geven.
Wat we zouden kunnen overwegen is dit proefondervindelijk uit te testen door een radarlocatie te nemen op de door
jouw aangegeven afstanden op de lijn tussen Herwijnen en de koeltoren.
Door alleen een beperkte sector uit te rekenen kunnen we de rekentijden binnen de perken houden.
Gaat die centrale dus ook de koeltoren soms op termijn verdwijnen in het kader van de co2 reducties?

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

Original Message
From: riiksoverheid.nlJ
Received: vrijdag, 25 okt. 2019, 17:52
To: tno.nl]; tno.nl]
CC: rijksoverheid.nl]; mindef.nl mindef.nl];

mindef.nl 1 mindef.nlJ; mindef.nl’ - mindef.nl]
Subject: RE: afstand radar tot koeltoren

Beste en

We zijn lekker bezig op dit moment met de aan te houden afstanden tot verstoring veroorzakende obstakels. Ik ben
daarbij toch nog iets dieper ingegaan op de koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg

Ik dacht dat hij 80 meter hoog was, maar dat was een vergissing. Hij is 135 meter hoog. De breedte van opening aan de
top is 70 meter. Een aanzienlijk bouwwerk.

Op basis van het onderstaande grafiekje moet je méér dan 40 km afstand aanhouden om er géén schaduwwerking van
op de radar te ondervinden. De actuele afstand naar Herwijnen is ruim 24 km. Dat betekent dat deze koeltoren dus ook
nu al een effect heeft op het bereik van Herwijnen in het zuidwesten (en dat weten we ook uit de praktijk sinds de
problemen met A16/Zonzeel).

Een eis aan een alternatieve locatie voor Herwijnen is dat de prestaties van de radar daardoor “niet slechter” mogen zijn
dan Herwijnen. Als we dat consequent zouden toepassen, betekent dit dat er van het hele zoekgebied niets overblijft
met uitzondering van het buitenste randje in het noorden en westen... (en de Leusderheide natuurlijk).

Je zou dus iets meer
schaduwwerking (verlies aan bereik) dan nu reeds in Herwijnen moeten willen accepteren om een relevant deel van het



zoekgebied te behouden (Of je moet in de uiteindelijke MCA dit element als een relatieve score meewegen; in alle
gevallen wordt er dan slechter gescoord dan de locatie Herwijnen Broekgraaf).

Maar hoeveel afstand zou je dan minimaal toch vrij willen houden rond de koeltoren? 5 km? 10 km? 15 km?

Hoe kunnen we in deze zoekslag hiermee op een geloofwaardige manier omgaan?

Ik hoor graag uw suggesties?

Voor degenen die het nog niet hadden gezien, voeg ik het actuele zoekgebied bij (vertrouwelijk, nog niet publiceren)

Van:
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 16:16

Onderwerp: Nieuw grafiekje

gebeld, Hij gaat jullie het WT bestand sturen en heeft ook een vraag over de locatie op de Leusder heide.

Vriendelijke groet,

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

Dd bricht tan infc7mJW bevetten di& riet ocr u is betcmd. Indien u niet de geadresseerde bent ot dit be nt abusievelijk aan ii s rceqe:oncIcn wordt u
verzocht dat aan de alzrider te neMen en het bericht te .erwr)derec De Staat aanvaardt geen aarieprakelijtteid voor schade van welke aard ook. die verband
houdt met risico’s verbonden aan het eloktronroch verzenden van berichten
This message may eoniorn informctrn that to not nten&d fcr you. 1f you are not the adiressee ci 1f this mezzage was eentto you y mistake, you are Tequested
to alarm the sender and detete the mescage. The State acceptz no Irability for damage al any kind resultin trom the risks inherer in the etestronic transnrission
of messages

24 km / 80 m prikt er dus doorheen, het gebouw zal dus enige schaduw veroorzaken.

2
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Beste e.a.,

EMSD, CLSK/PLV C
..L/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr;

zondag 27 oktober 2019 16:48

RE: schaduwwerking koeltoren

Ik heb de locaties uitgezet. Zie onder. Op 5 km afstand kom ik midden in Hank dus daar heb ik 6 km van gemaakt. De
maaiveidhoogtes varieren van 0.3 tot 0.9 m NAP, dus met de 0.7 m NAP voor Herwijnen loopt dat niet erg uit elkaar.

Verder is het trouwens niet alleen de koeltoren, maar de twee ketelhuizen zijn ook van aanzienlijke hoogte.
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Ik ga de berekeningen morgen opstellen.

Groeten,

From:
Sent: zondag 27 oktober 2019 13:15
To: t
Cc: ; t mindef.nl; mindef.nl
Subject: schaduwwerking koeltoren

Hallo

In ons onderzoek naar een mogelijk alternatieve locatie voor de radar van Herwijnen, is afgelopen week het
zoekgebied vastgesteld waarbinnen op grond van hoogteligging (maaiveld) en zichtlijnen van de radar (uitgaande
van het huidige ontwerp op 24 hoogte) de radar op elk denkbaar punt zou kunnen staan. Nu zijn we begonnen met
het verder uitsluiten van gebieden binnen dat zoekgebied. Het gaat om grote gebieden die wegvallen (denk aan
ruimte rond windturbines en hoogspanningsverbindingen, maar denk ook aan N2000 gebieden en relevante
infrastructuur en rivieren). Een aparte categorie is de (stedelijke) hoogbouw die door haar omvang ook een
behoorlijke impact kan hebben.

Een bijzonder geval lijkt de koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg te zijn. Door de enorme hoogte en
breedte heeft die in elk geval een effect op het bereik van de radar (dat weten we al uit enkele actuele projecten
zoals A16). TNO gaat berekenen hoeveel afstand je zou moeten houden om het verlies aan bereik acceptabel te
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houden. Dat betekent dat er ook rond de koeltoren een gebied zal komen waarbinnen de radar niet zal kunnen
komen te staan.

Een belangrijke vraag die daarbij komt kijken is of de koeltoren er nog lang zal zijn. Als deze binnenkort zou
verdwijnen omdat hij niet meer benodigd zou zijn in het kader van een andere vorm van energieopwekking, dan
moet de belemmering die hij nu opwerpt voor het positioneren van een radarstation ook heel anders worden
gewaardeerd. Vandaar dat ik mij (gemakshalve) tot jullie wend: wat is jullie verwachting (of wellicht zijn er
afspraken?) ten aanzien van de koeltoren: staat deze er voor de eeuwigheid, of is deze binnenkort verleden tijd? En
zo ja, wat zijn de termijnen waarmee we zouden moeten rekenen?

Vriendelijke groet,
Peer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or t this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. 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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BS/AL/DCO

rjksoverheid.nl>
Verzonden: zondag 27 oktober 2019 1118
Aan:
CC:

C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

Onderwerp: RE: afstand radar tot koeltoren

Ik denk dat we de toren niet kunnen negeren. Dus als we er niet standaard iets over kunnen zeggen, dan zullen we
daarvoor een berekening moeten maken om dat wel te kunnen.
Het lijkt mij een prima suggestie om een beperkte sector aan te houden (bijvoorbeeld uit de hoek van Herwijnen) omdat
we het resultaat voor het hele gebied zouden kunnen aanhouden.
Als ik jullie bij deze zou mogen verzoeken zo’n beperkte berekening uit te voeren, dan graag.

Maar in theorie zal het zo moeten zijn dat hoe dichter je bij de toren komt, hoe groter de hoek wordt waarachter je
bereik wordt beperkt? Op basis van die gedachte zou er een soort minimale afstand moeten zijn om je radardekking
acceptabel te laten blijven. Of zie ik dat fout?

Of de toren op termijn verdwijnt, durf ik niet te zeggen. Het zou mij niet verbazen gelet op de ontwikkelingen, maar
waarschijnlijk zal dat in ieder geval nog jaren duren. Ik stel voor dat ik die vraag eens aan EZK voorleg.

van:
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 18:09
Aan:
CC: ; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: afstand radar tot koeltoren

Beste
Daar is moeilijk zomaar antwoord op te geven.
Wat we zouden kunnen overwegen is dit proefondervindelijk uit te testen door een radarlocatie te nemen op de door
jouw aangegeven afstanden op de lijn tussen Herwijnen en de koeltoren.
Door alleen een beperkte sector uit te rekenen kunnen we de rekentijden binnen de perken houden.
Gaat die centrale dus ook de koeltoren soms op termijn verdwijnen in het kader van de co2 reducties?

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

Original Message
From: rijksoverheid.nl]
Received: vrijdag, 25 okt. 2019, 17:52
To: tno.nl]; tno.nl]
CC: rijksoverheid.nl); mindef.nl - mindef.nl];



mindef.nl 1 mindef.nlJ; mindef.nl’ mindef.nl]
Subject: RE: afstand radar tot koeltoren

Beste en

We zijn lekker bezig op dit moment met de aan te houden afstanden tot verstoring veroorzakende obstakels. Ik ben
daarbij toch nog iets dieper ingegaan op de koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg (X: Y:

Ik dacht dat hij 80 meter hoog was, maar dat was een vergissing. Hij is 135 meter hoog. De breedte van opening aan de
top is 70 meter. Een aanzienlijk bouwwerk.

Op basis van het onderstaande grafiekje moet je méér dan 40 km afstand aanhouden om er géén schaduwwerking van
op de radar te ondervinden. De actuele afstand naar Herwijnen is ruim 24 km. Dat betekent dat deze koeltoren dus ook
nu al een effect heeft op het bereik van Herwijnen in het zuidwesten (en dat weten we ook uit de praktijk sinds de
problemen met A16/Zonzeel).

Een eis aan een alternatieve locatie voor Herwijnen is dat de prestaties van de radar daardoor “niet slechter” mogen zijn
dan Herwijnen. Als we dat consequent zouden toepassen, betekent dit dat er van het hele zoekgebied niets overblijft
met uitzondering van het buitenste randje in het noorden en westen... (en de Leusderheide natuurlijk).

Om 95 % van het zoekgebied om deze reden uit te sluiten, lijkt mij niet erg geloofwaardig. Je zou dus iets meet
schaduwwerking fverlies aan bereik) dan nu reeds in Herwijnen moeten willen accepteren om een relevant deel van het
zoekgebied te behouden (Of je moet in de uiteindelijke MCA dit element als een relatieve score meewegen; in alle
gevallen wordt er dan slechter gescoord dan de locatie Herwijnen Broekgraaf).

Maar hoeveel afstand zou je dan minimaal toch vrij willen houden rond de koeltoren? 5 km? 10 km? 15 km?

Hoe kunnen we in deze zoekslag hiermee op een geloofwaardige manier omgaan?

Ik hoor graag uw suggesties?

Voor degenen die het nog niet hadden gezien, voeg ik het actuele zoekgebied bij (vertrouwelijk, nog niet publiceren)

Van: tno.nI>
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 16:16
Aan: rijksoverheid.nl>;1 ricrurkoir rii

Onderwerp: Nieuw grafiekje

—
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gebeld, Hij gaat jullie het WT bestand sturen en heeft ook een vraag over de locatie op de Leusder heide.

Vriendelijke groet,

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

24 km / 80 m prikt er dus doorheen, het gebouw zal dus enige schaduw veroorzaken.

3



doc 254

BS/AL/DCO

rijksover
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 14:39
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; MA,

BS/AL/HDB; BS/AL/HDB/Belmdwrs; EMSD,
BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

CC:
Onderwerp: FW: schaduwwerking koeltoren Geertru idenberg

Allen,
Ter info onderstaande. Het is dus de vraag of we voor woensdagmorgen (stuurgroep) de info beschikbaar hebben of
Leusderheide een mogelijk kansrijk alternatief gaat worden.... Dat is met alleen de uitkomst van deze berekeningen ook
niet zomaar te zeggen. Daar is meer locatiespecifiek onderzoek voor nodig. Voor die tijd moeten we Herwijnen ook
zeker niet afschrijven want dat blijft nog steeds een hele goede locatie. Dus eigenlijk moet Leusderheide gewoon
meedraaien in het alternatievenonderzoek. En dan hoeft de publicatie op de website van ons zoekgebied ook niet
verder te worden uitgesteld en zou die vandaag gepubliceerd kunnen worden. Als we wachten op de uitkomst van de
huidige berekeningen en eventueel nader onderzoek zijn we enige tijd verder en dan moeten we S november ook weer
verder verplaatsen. Op zich is extra tijd voor het alternatievenonderzoek wel prettig maar als signaal richting
buitenwereld is opnieuw een uitstel niet sterk. Maar goed ik kan me voorstellen dat dit politiek moet worden
voorgelegd.
Groet

Van:
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 10:10
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg

De motoren draaien Op de ‘zware jongen’ draait Leusderheide, en op de kleinere zus de sectorberekeningen voor de
locatie bij de Amercentrale.

Het gaat in totaal wel een aantal dagen duren voordat we een plaatje hebben, vermoed ik. Ik hou jullie op de hoogte.

Hieronder heb ik de locaties even uitgezet. De blauw lijnen zijn de hoogspanningsleidingen in Nederland.



doc 255

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Dag

minezk.nl>
maandag 28 oktober 2019 10:53

Begrijpelijke vraag. Zelf weet ik dit niet precies. Ik ga het na binnen EZK en laat het je weten, zodra ik meer weet.

Gr

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 27 okt. 2019 om ieid.nI> het volgende geschreven:

HaNo

In ons onderzoek naar een mogelijk alternatieve locatie voor de radar van Herwijnen, is afgelopen
week het zoekgebied vastgesteld waarbinnen op grond van hoogteligging (maaiveld) en zichtlijnen
van de radar (uitgaande van het huidige ontwerp op 24 hoogte) de radar op elk denkbaar punt zou
kunnen staan. Nu zijn we begonnen met het verder uitsluiten van gebieden binnen dat zoekgebied.
Het gaat om grote gebieden die wegvallen (denk aan ruimte rond windturbines en
hoogspanningsverbindingen, maar denk ook aan N2000 gebieden en relevante infrastructuur en
rivieren). Een aparte categorie is de (stedelijke) hoogbouw die door haar omvang ook een
behoorlijke impact kan hebben.

Een bijzonder geval lijkt de koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg te zijn. Door de
enorme hoogte en breedte heeft die in elk geval een effect op het bereik van de radar (dat weten
we al uit enkele actuele projecten zoals A16). TNO gaat berekenen hoeveel afstand je zou moeten
houden om het verlies aan bereik acceptabel te houden. Dat betekent dat er ook rond de koeltoren
een gebied zal komen waarbinnen de radar niet zal kunnen komen te staan.

Een belangrijke vraag die daarbij komt kijken is of de koeltoren er nog lang zal zijn. Als deze
binnenkort zou verdwijnen omdat hij niet meer benodigd zou zijn in het kader van een andere vorm
van energieopwekking, dan moet de belemmering die hij nu opwerpt voor het positioneren van een
radarstation ook heel anders worden gewaardeerd. Vandaar dat ik mij (gemakshalve) tot jullie
wend: wat is jullie verwachting (of wellicht zijn er afspraken?) ten aanzien van de koeltoren: staat
deze er voor de eeuwigheid, of is deze binnenkort verleden tijd? En zo ja, wat zijn de termijnen
waarmee we zouden moeten rekenen?

Vriendelijke groet,

Dit bericht kar; nformtre be’zattn da niet voor u is beotemd. Inchen u riet de al te; tent of dit bericht rihuzrevetijk aan u is
toegezonden. wordt u verzoohi dat aan de afzender te mebiën en riet berczbtte verwijderen De Staat aanvaardt geen

aarinprakelijkheid voor schade, van welke aani ook, die verband houdt met ier:’s verbonden aan her aloktronrroh verzenden van
berichte n
This massage may c.00tain informatron that is not intended lr you. t you are nal thé addressee or t this message was oent to you bv
mrste[e you are requesreti to storm the sender and delete the massage. The State acoapte no rability fot damage of anv kind
resulting from the rish inherent in the elec;tronio tranornisston of meseactes

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,

1

Re: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

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

DIR MATWG
DIR MATWG/ST
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Postbus 90125
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T

M

mlndef.nl

www.defensle.nlfdmo

Betreft Stuurgroep ADSS
Vergaderdatum woensdag 30 oktober 2019
Vergadertijd 0900 uur
Vergaderplaats

_______________

- FK/3 1/106/Vergaderzaal
Voorz tter

Genodigden Cdre
Dhr (verhinderd);

LtKol
Cdre (verhinderd, vervanger:

LtKol
Dhr (verhinderd);
Dhr
Dhr (verhinderd, vervanger:
Drs.

1. Opening

2. Status diverse onderzoeken en rapporten

- Alternatievenonderzoek
- Rapport gezondheidsrisico’s TNO
- Plan van Aanpak

3. Communicatie met omwonenden

Beantwoorden vragen omwonenden
Vragen Eerste en Tweede Kamer
Informatieavond
Ondersteuning RIVM

agenda

Datum

29 oktober 2019

Bij beantwoording, datum, onze refe
rentie en anderweip vernielden.
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DIRMATLOG

DIR MATLOG/ST
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- Centrale regie
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- Planning
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BS/AL/DCO

riiksoverheid.nI>
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Allen,

Na het onderstaande bericht van een paar keer te hebben gelezen en een beetje te hebben gespeeld met een
kaartje en daarop lijntjes te hebben getrokken, begint bij mij het besef te dagen dat het hele gebied tussen
Herwijnen en Geertruidenberg uitgesloten zou moeten worden als potentiële vestigingsiocatie voor de radar. De
aanwezigheid van de Covaco-silo’s zijn daarvoor bepalend.

Ik heb wat gebladerd in de radarverstoringsonderzoeken van projecten ten zuidwesten van Herwijnen. Vooral de
rapporten over het project A16 geven duidelijke kaartjes. ie ziet daarin de ‘dip’ in het bereik als gevolg van Covaco
duidelijk terugkomen. Iets minder duidelijk is de ‘dip’ van Geertruidenberg, maar die is dan ook ‘slechts’ 9 km. Dat
komt door de grotere afstand. Verzachtende omstandigheid is dat een groot deel van deze dips buiten de
landsgrenzen valt.

Uit het verhaal hieronder wordt duidelijk dat de ‘dip’ als gevolg van Geertruidenberg steil toeneemt naarmate je
dichterbij komt. Dichterbij dan 15 km lijkt echt onverantwoord te worden. Maar de vraag ofje dan een grens zou
moeten trekken bij 15 km (op de huidige directe lijn tussen Herwijnen en Geertruidenberg), is niet meer relevant
vanwege het invloedsgebied van Covaco. Covaco ligt op 7 km van Herwijnen en heeft op die afstand blijkbaar een
effect van 18 km minder bereik. Uitgaande van de stelling dat een nieuwe locatie voor een radar ‘niet slechter’ mag
zijn dan Herwijnen, betekent dat volgens mij niet meer of minder dan dat je een cirkel van 7 km om de silo’s van
Covaco moet trekken. Want dichterbij dan die 7 km leidt tot een enorm verlies aan bereik. Van welke kant je ook
zou kijken. 7 km vanaf Covaco in een rechte lijn naar Geertruidenberg betekent dat je op ca 10 km van
Geertruidenberg komt te zitten waardoor de schaduwdip van Geertruidenberg al 36 km wordt. Kortom, de hele
strook tussen Geertruidenberg en Herwijnen is no go-gebied voor een nieuwe radarlocatie.

Ik zou dat naar het onderzoek willen vertalen in een cirkel rond Covaco van 7 km ( de huidige afstand tussen
Covaco en Herwijnen) en een cirkel van 15 km rond Geertruidenberg.

De vraag is of u mijn stellige conclusies kunt delen of dat ik het allemaal te somber zie. Ik vraag dit vooral aan de
geachte luchtmachtcollega’s die nu eenmaal de TNO-onderzoeken het beste kunnen beoordelen.

ik denk dat een Powerpoint voldoende moet zijn om de resultaten vast te leggen.

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 08:20
Aan:
CC: t mindef.nl
Onderwerp: RE: schaduwwerking koeltoren

Beste en

woensdag 30 oktober 2019 14:19

RE: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg

‘“0/PROJN/PROJN DIP;F
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De berekeningen voor effecten van de Amercentrale met koeltoren geven toch wel, althans voor mij, een
verrassend resultaat. De plaatjes kan ik niet over de mail delen met jullie, dus jullie zullen het met relatieve getallen
moeten doen.
Kijkend naar het huidige dekkingsplaatje zie je een aantal dippen in de dekking in de sector richting de
Amercentrale, maar de grootste wordt niet bepaald door de hoogbouw van de centrale, maar door hoge silo’s van
de firma Covaco bv. bij Poederoijensehoek.
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Deze silo’s zijn tot 50 m NAP hoog en liggen op circa 7 km van de radar bij Herwijnen. Het is dan, achteraf gezien,
niet verrassend dat deze silo’s een dip in de dekking veroorzaken van zo’n 18 km, terwijl dip van de Amercentrale
‘maar’ circa 9 km diep is.
Als we dichter naar de centrale kruipen, dan neemt op 15 km afstand de dip van de centrale toe van circa 9 km naar
23 km, voor 10 km naar 36 km en voor 6 km naar 47 km. Het gaat dus Vrij hard met de diepte van de dip als functie
van de afstand tot de centrale. Dus als ik de dip door de silo’s als maximaal hanteer, dan moet je circa 15 tot 20 km
wegblijven van de Amercentrale. Maar als je aan die regionen zit te denken, zit je heel dicht bij de silo’s die dan een
veel groter obstakel gaan vormen. Dus ik ben bang dat een meer zuidwestelijke positie niet een aantrekkelijke optie
is.

Hoe willen jullie deze resultaten trouwens vastgelegd hebben. Is een PowerPoint genoeg, of moet ik tekst en
plaatsjes aanleveren?
Ondertussen is de berekening van Leusderheide met windturbine baseline 2019 afgerond. Daar ga ik nu naar kijken.
Ik start direct ook weer deze weer maar nu met windturbine scen2O2O-3.3.2.
Wordt vervolgd.
Groeten,

P.S. In de bijlage vinden jullie trouwens de beloofde shapefiles van scenario 2020-3.3.2. Daar zit dus o.a. de meest
recente configuratie in van Zeewolde, Plan Groen en Blauw.

From:
Sent: maëndag 28 oktober 2019 10:10
To: rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>
Cc: tno.nl>
Subject: RE: schaduwwerking koeltoren
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De motoren draaien Op de ‘zware jongen’ draait Leusderheide, en op de kleinere zus de sectorberekeningen voor
de locatie bij de Amercentrale.

Het gaat in totaal wel een aantal dagen duren voordat we een plaatje hebben, vermoed ik. Ik hou jullie op de
hoogte.

Groeten,

From: rijksoverheid.nl>
Sent: zondag 27 oktober 2019 22:37
To: tno.nl>

Hieronder heb ik de locaties even uitgezet. De blauw lijnen zijn de hoogspanningsleidingen in Nederland.

Zoals je ziet ligt de locatie Leusderheide vrij noordelijk, en krijgt deze vermoedelijk ook weer ‘last’ van de
bouwplannen in Flevoland.
Ik reken nu eerst de baseline 2019 uit en ga daarna Zeewolde, Plan Blauw en Plan Groen aanbrengen. De verschillen
tonen daarbij het verlies aan bereik aan. Om binnen de norm te blijven mag dit niet meer dan 2 km zijn.
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Cc: tno.nl>
Subject: RE: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg

Dank. Ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat.

Van: tno.nl>
Verzonden: zondag 27 oktober 2019 16:48
Aan: riiksoverheid.nI>
CC: riiksoverheid.nI>; t tno.nl>;

mindef.nl; mindef.nl; t minezk.nI>;•
minezk.nl>

Onderwerp: RE: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg

Beste e.a.,

Ik heb de locaties uitgezet. Zie onder. Op 5 km afstand kom ik midden in Hank dus daar heb ik 6 km van gemaakt. De
maaiveldhoogtes varieren van 0.3 tot 0.9 m NAP, dus met de 0.7 m NAP voor Herwijnen loopt dat niet erg uit elkaar.
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Verder is het trouwens niet alleen de koeltoren, maar de twee ketelhuizen zijn ook van aanzienlijke hoogte.
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Groeten,

erom: rijksoverheid.nl>
Sent: zondag 27 oktober 2019 13:15
To: t minezk.nl>; minezk.nl>
Cc: riiksoverheid.nl>;

• t tno.nl>; mindef.nI; mindef.nl
Subject: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg

Hallo

In ons onderzoek naar een mogelijk alternatieve locatie voor de radar van Herwijnen, is afgelopen week het
zoekgebied vastgesteld waarbinnen op grond van hoogteligging (maaiveld) en zichtlijnen van de radar (uitgaande
van het huidige ontwerp op 24 hoogte) de radar op elk denkbaar punt zou kunnen staan. Nu zijn we begonnen met
het verder uitsluiten van gebieden binnen dat zoekgebied. Het gaat om grote gebieden die wegvallen (denk aan
ruimte rond windturbines en hoogspanningsverbindingen, maar denk ook aan N2000 gebieden en relevante
infrastructuur en rivieren). Een aparte categorie is de (stedelijke) hoogbouw die door haar omvang ook een
behoorlijke impact kan hebben.

Een bijzonder geval lijkt de koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg te zijn. Door de enorme hoogte en
breedte heeft die in elk geval een effect op het bereik van de radar (dat weten we al uit enkele actuele projecten
zoals A16). TNO gaat berekenen hoeveel afstand je zou moeten houden om het verlies aan bereik acceptabel te

Ik ga de berekeningen morgen opstellen.
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houden. Dat betekent dat er ook rond de koeltoren een gebied zal komen waarbinnen de radar niet zal kunnen
komen te staan.

Een belangrijke vraag die daarbij komt kijken is of de koeltoren er nog lang zal zijn. Als deze binnenkort zou
verdwijnen omdat hij niet meer benodigd zou zijn in het kader van een andere vorm van energieopwekking, dan
moet de belemmering die hij nu opwerpt voor het positioneren van een radarstation ook heel anders worden
gewaardeerd. Vandaar dat ik mij (gemakshalve) tot jullie wend; wat is jullie verwachting (of wellicht zijn er
afspraken?) ten aanzien van de koeltoren: staat deze er voor de eeuwigheid, of is deze binnenkort verleden tijd? En
zo ja, wat zijn de termijnen waarmee we zouden moeten rekenen?

Vriendelijke groet,
Peer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Beste en

oonaercag i otooer zuii ui:7 /

LSKIDO/C4ISRISAIR C2;
C2;
RE:

BS/AUHDB/Belmdwrs;i
1
1

Dïnentariseerd

cl
C4ISR/SAIR

Op basis van jouw uitgangspunten ben ik gaan rondsnuffelen in deze buurt, en ik vond een mogelijk locatie zo’n 2
km ten zuiden van Groot Ammers en De Lek. De Lat Long coördinaten zijn N en 0; De
maaiveidhoogte ter plekke is -1.1, dus de antennehoogte komt op 22.9 NAP. De dichtstbij zijnde windturbine staat
op 4.8 km, maar dat is een kleine boerderijmolen aan de kweldamweg, die volgens WindStats er al sinds 1985 moet
staan. Maat als ik in StreetView kijk zie ik hem niet meer.

Ook loopt een redelijk begaanbare doodlopende weg naar een sloot waar zich een laad- en losplaats lijkt te
bevinden.
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km.

Wat vinden jullie hiervan?

From:
Sent: woensdag 30 oktober 2019 17:34
To: ; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl’; mindef.nl; mindef.nl
Cc: mindef.nl’; mindef.nl
Subject: zoekgebied nu bijna geïnventariseerd

Heren,

Onze RVB-collega heeft mij vandaag deze kaart gestuurd (ik kan de laagjes hiervan aan en uit zetten).
Nog niet alles zit er in. Er moet nog een laag in met de grote wateren en grote infrastructuur zoals snel- en
spoorwegen. Ook moeten er uiteindelijk, in de overgebleven (donkerroze) gebieden nog 500 meter-cirkels worden
getrokken rond de aanwezige panden. Dat vergt nog heel veel rekenwerk.

Maar zoals u ziet, vrijwel het hele zoekgebied in het rivierengebied is nu wel zo’n beetje ‘dichtgekit’ met
uitsluitingsgebieden. De 7 km rond de Covaco-silo’s bij Poederooijen en de 15 km rond Geertruidenberg hebben de

Een snelle scan in de omgeving levert alleen een hoge watertoren (36 m NAP) op in Bergambacht op zo’n 3 km
afstand en (weer, grrr) silo’s (33 m NAP) van een betoncentrale langs De Lek in Gelkenes op een afstand van zo’n 4

Dit lijkt mij op het eerste gezicht een redelijke kandidaat. Morgen ben ik niet op kantoor, dus alleen vandaag kan ik
een berekening opstarten die doorloopt in het weekend. Mogelijk dat dit niet de definitieve plek is, maar het geeft
alvast wel een goed beeld van je van deze regio kunt verwachten aan dekking, met name in combinatie met de
hoogbouw in Rotterdam.
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meeste gaatjes wel gedicht. Je kunt er natuurlijk over twisten of dat wel goed is, maar duidelijk wordt in ieder geval
dat alleen aan de noordzijde van het zoekgebied substantieel ruimte lijkt te zijn. Wanneer straks ook daar nog
aanvullende cirkels rond woningen zijn aangebracht, blijven er slechts enkele serieus verder te onderzoeken locaties
over.

Ik zie vooral ruimte in de zuidelijke Krimpenerwaard, nabij de Lek. Ook in de noordelijke Alblasserwaard lijken de
bebouwingsrijen redelijk ver van elkaar te staan en, dat had ik niet verwacht, ten westen en ten zuiden van Leerdam
lijkt het wellicht mogelijk. Verder houdt het hier wel zo’n beetje op.

Hiermee krijgen we de laatste fase van het locatie onderzoek (ik zie even af van de mogelijke kansen op de
Leusderheide) in beeld. Grofweg het gebied dat hieronder nog donkerroze is, moet hierna worden beoordeeld op
haalbaarheid. Het gaat zonder uitzondering om veenweidegebieden en bij Leerdam om komgronden. Dat is relevant
omdat je dan moet bouwen op zachte grond. Grondwateraspecten zullen dus ook een rol gaan spelen. Ik kan niet
goed inschatten of dat bij Herwijnen niet ook al het geval is. Maar de locaties moeten dus onder andere op dat soort
aspecten worden beoordeeld.

In de Krimpenerwaard is er veel ruimte maar gaat het wel om slecht bereikbare gebieden. Ik sluit niet uit dat er een
lange (bouw)weg moet worden aangelegd om in het midden van de polder uit te komen. Dat maakt het niet minder
duur. Het typische open landschap van de Krimpenerwaard zal bevoegde gezagen ook kritisch maken over zo’n
groot bouwwerk. De ruimte die daar is, is mogelijk ook een belemmering. We gaan het zien.

Wat ik van u vraag is om het overblijvende gebied ook eens met uw eigen ogen te bekijken en te bedenken of een
radarinstallatie daar vanuit uw expertise een haalbare en realistische optie zou kunnen zijn.

en de locaties liggen alle binnen het zoekgebied, maar zou een radar daar echt geen last kunnen
krijgen van bijvoorbeeld hoogbouw(plannen) uit Rotterdam? En nu we hebben gezien wat op kilometers afstand
aanwezige silo’s vermogen, zou dat ook in het overgebleven gebied geen showstoppers kunnen opleveren?
@luchtmacht- en radarcollega’s: zou een eventueel alternatief in dit overgebleven zoekgebied bij jullie in goede
aarde kunnen vallen?

We horen graag al jullie gedachten om straks gerichtte kunnen onderzoeken of alle locaties ook echt een denkbaar
alternatief zijn.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

This message may contain information that Is not intended for you. It you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are lequested 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 resutting from the risks Inherent to the electronic transmission of messages.

Vriendelijke groet,
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BS/AL/DCO

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 09:38
Aan:
Onderwerp: FW: Tijdlijn onderzoek militaire terreinen
Bijlagen: 20160708 Fiche stavaza iMPR opties_definitief.doc

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 l 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W wwwdefensie.nl/dmo
Project Ilanagement Assistente: +31

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 4 november 2019 22:44
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs; rijksoverheid.nt;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
CC: DMO/PROJN/STGP
Onderwerp: RE: Tijdlijn onderzoek militaire terreinen

Bijgesloten de fiche over de interim MPR oplossing. Ik zie in dat document echter Gilze-Rijen of Breda niet
terugkomen. Ik weet wel dat die locaties ook genoemd zijn, maar misschien waren ze zo onbruikbaar dat
ze niet in deze fiche terecht zijn gekomen.

Misschien dat daar iets over kan zeggen?

Ik zal morgen ook nog wel in de mails verder zoeken.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BE 1 Utrecht 1 MPC 55A



M +31
mindef.nI

W www.detensie.nI/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: BS/AL/HÔB/Belmdwrs
Verzonden: maandag 4 november 2019 22:25
Aan: rijksoverheid.nl>; rïjksoverheid.nl;
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nI>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr

mindef.nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
Onderwerp: Tijdlijn onderzoek militaire terreinen

Allen,

Zowel in de bundel voor het AO TK en nu voor de EK staat

In 2012 is een aantal militaire objecten bekeken voor de plaatsing van een tijdelijk radarsysteem. Daarbij zijn
onder andere Gilze-Rijen, CLSK toren in Breda, Woensdrecht en Soesterberg als alternatieven bezien.

Over 2017 vind ik alleen een second opinion op het Thales onderzoek en het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage leggen.

Voor mij was 2017 vanmiddag dus als jaar waarin naar andere militaire terreinen zijn gekeken nieuw. Wie kan
hierover uitsluitsel geven?

Groet

2



doc 262

BS/AL/DCO

Van: Ing., DMO/PRO]N/PRO]N DIP
Verzonden: dinsdag 5november2019 15:45
Aan: BS/AL/DCO; BS/AL/H DB/Belmdwrs
CC: rijksoverheid.nl; EMSD, CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAI R C2; CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAI R

AL/HDB; DMO/PROJN/STGP
Onderwerp: RE: Memo Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen
Bijlagen: 2012121 1_LageHoogteDekkingMPRopvolgerNieuwMilligen.pdf

en

Hier onder van TNO de toestemming gekregen om bijgesloten document online te zetten. Dit is het
document van 2012 waarin de lage hoogte dekking van Nieuw Milligen als slecht wordt beoordeeld en
waarin voor het eerst een vergelijk met de locatie Herwijnen wordt genoemd.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ccs & Projectleider AD5S

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPc 55A

M +31
mindef. nI

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van:
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 14:45
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: rijksoverheid.nI;

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; BS/AL/DCO;

Onderwerp: RE: Memo Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen

Beste

Ik heb hier naar gekeken. De verticale dekkingsdiagrammen (Figuur 4) zijn ‘onschuldig’, er is geen relatie met de
SMART-L. De dekkingsdiagrammen zijn op basis van Iine-of-sight gemaakt, wederom is er geen relatie met enig
operationeel systeem. Wat ons betreft is er dan ook geen blokkade om het stuk openbaar te maken.

Ik heb aangehangen een versie (doorzoekbare PDF) waarbij persoonsnamen zwart zijn gemaakt. Er staat nog wel
‘Concept’ op.

Vriendelijk groet,



From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Tuesday, November 5, 2019 9:28 AM
To: tno.nl>
Cc: rijksoverheid.nl; mindef
Subject: Memo Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen

Je hebt eerder al een keer aangegeven dat het in het onderwerp genoemde document
(documentdatum 11 december 2012) unclass was en ook gepubliceerd kan worden.

Wil je hier nog een keer kritisch naar kijken? Is bijvoorbeeld het verticale dekkingsdïagram (figuur 4)
wel voor publicatie geschikt?

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB t Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

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

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

This messago may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or It this message was cent to you by mistake, you
are requestod to inform the sendor 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 rïsks inherent to the electronic transmission of messages.
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: woensdag 6 november 2019 15:15
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

AOCS NMfl1OSQN
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: FW: Overzicht Herwijnen documenten
Bijlagen: 20121211 _LageHoogteDekkingMPRopvolgerNieuwMilligen.pdf

1.1. ref mijn vorige mail.

Oorspronkelijk bericht
AL/HDB

Verzonden: woensdag 6 november 2019 11:44
Aan: Ing., DMO/PRO)N/PROJN DIP mindef.nl>;

C-LSK/DO/C4ISR mindef.nI>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

AL/BSG mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD, GS/AL/BSG/Mobpool
mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>;

BS/AL/DCO mindef.nl>; Ir., DM0! DIR B&B/B OST
mindef.nl>

Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten

Graag meelezen in gevoegde studie.

De vraag die naar voren gaat komen nadat deze studie online wordt geplaatst is... Waarom zet je de
radar niet op GZR (zie coverage diagrammen op P8).
Kunnen jullie een kort krachtig antwoord schrijven waarom destijds GZR is afgevallen. Was dat alleen het
coverage verschil (is slechter m.n. in de NW hoek) of was er meer. Graag een zelfdragend antwoord met
alle argumenten erin aan de geadresseerden (aan en cc) van deze mail.

Original Message
From:
Sent: dinsdag 5 november 2019 20:01
To: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>;
DMO/PRO]NiS LP mindef.nl>; AL/BSG

mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>;

BS/AL/DCO mindef.nl>; Ir., DMO/DIR B&B/B OST
mindef.nl>

Subject: Re: Overzicht Herwijnen documenten

Dag allen,

Graag ook en even eerst ook naar laten kijken.

Met vriendelijke groet,



> Op 5 nov. 2019 om 20:00 Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl> het volgende geschreven:

>

bijgesloten het 11-12-2012 document.
>

> Als je het gelezen hebt en hem online wil hebben zal ik het anonimiseren en in een pdf omzetten.
>

> Het radarhinderonderzoek moet door TNO ook nog even geanonimiseerd worden, dan zal ik hem voor
plaatsing aanbieden. De Defensiepresentatie zal ik zo nog naar en doorsturen, dîe kan zo
online. Over de presentatie van TNO moet ik nog even contact opnemen met TNO omdat ik die niet heb.
>

> De ALS mail zal ik morgen aanleveren.
>

> Met vriendelijke groet,
> Hoofd Projectbureau ACCS &
> Projectleider ADSS
>

>

> Directie Projecten
> Defensie Materieel Organisatie
> Ministerie van Defensie
> Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht Postbus 90125 1
> 3509 88 j Utrecht 1 MPC 55A
>

> M ÷31

____

> mindef.nl
> W www.defensie.nl/dmo<http://www.defensie.nl/dmo>
> Project Management Assistente: +31
>

> AL/HDB
> Verzonden: dinsdag 5 november 2019 17:31
> Aan: Ing., DMO/PRO)N/PROJN DIP
> mindef.nI>; BS/AL/HDB/Belmdwrs
> mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>
> CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;
> AL/BSG mindef.nl>; Luttge, MP,
> KTZ (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>;
> 8, Drs. mindef.nl>
> Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten
>

> en
>

> De twee power point presentaties uit 2018 moeten natuurlijk sowieso
> online, kun je die aanleveren bij Zo ook de onderzoeken
> windmolens van 27-7-17 en ALS van 29-11-17 die al zijn gedeeld met de
> gemeente en kunnen dus ook online van 11-12-2012 moet ook online , maar zou ik wel even
willen lezen vooraf, even inschatten wat daaruit voort komt Kun je die toesturen?
> —
>

> From:
> Sent: dinsdag 5 november 2019 08:31
> To: Ing., DMO/PRO)N/PROJN DIP
> mindef.nkmailto: mindef.nl»; Ingen, DC, van,
> CDRE, MA, BS/AL/HDB

•mindef.nl»; SM,
2



> Ir., BS/AL/HDB/Belmdwrs
> mindef.nl<mailto: mindef.nl»;
> BS/AL/DCO mindef.nl<mailto mindef.nI»
> Cc: DMO/PROJN/STGP

mindef.nl<mailto: mindef.nl»;
> SA, BSc, BS/AL/BSG
> mindef.nl<mailto: mindef.nl»;
> KTZ (LD), Drs. EMSD, BS/ALJBSG/Mobpool
> mindef.nl<mailto: mindef.nl»
> Subject: RE: Overzicht Herwijnen documenten
>

> Dag
>

> En het advies is nu alles waar ja achterstaat en ongerubrïceerd dat het geplaatst wordt, hoor graag
wat het ambtelijke advies in deze is.
>

> Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
> Verzonden: maandag 4 november 2019 22:25
> Aan:
> mindef.nl<mailto: mindef.nl»;
> CDRE, MA, BS/ALJHDB
> mindef.nl<mailto: mindef.nl»; SM,
> Ir., BS/AL/HDB/Belmdwrs
> mindef.nI<mailto: mindef.nl»;
> BS/AL/DCO mindef.nkmailto mindef.nl»
> CC: DMO/PROJN/STGP
> mindef.nl<mailto: mindef.nl»
> Onderwerp: Overzicht Herwijnen documenten
>

> Goedenavond mevrouw
>

> Bijgesloten het vanmiddag besproken overzicht van de aan Herwijnen gerelateerde documenten.
>

> Het document in regel 4 is het document dat nog via de internet pagina gedeeld moet worden.
>

> Met vriendelijke groet,
> Hoofd Projectbureau ACCS &
> Projectleider ADSS
>

>

> Directie Projecten
> Defensie Materieel Organisatie
> Ministerie van Defensie
> Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB j Utrecht Postbus 90125
> 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A
>

> M +31
> mindef.nl.<mailto: mindef.nl>
> W www.defensie.nl/dmo<http://www.defensie.nl/dmo>
> Project Management Assistente: +31
>

> <Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen.docx.attachctrl>
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BS/AL/DCO

Van; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: woensdag 6 november 2019 12:18
Aan:
CC: C-LSK/DO/C4ISR
Onderwerp: FW: Overzicht Herwijnen documenten
Bijlagen: 20121211 _LageHoogteDekkingMPRopvolgerNieuwMilligen.pdf

ik heb eerlijk gezegd geen idee. Weet jij misschien waarom indertijd niet voor GZR is besloten?

Met vriendelijke groet,
Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht Postbus 90125 t 3509 56 1 Utrecht MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Oorspronkelijk bericht
AL/HDB

Verzonden: woensdag 6 november 2019 11:44
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;

C-LSK/DO/C4ISR mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

AL/BSG mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/ALJBSG/Mobpool
mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

BS/AL/DCO mindef.nl>; Ir., DMO/DIR B&B/B OST

_____________mindef.nl>

Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten

Graag meelezen in gevoegde studie.

De vraag die naar voren gaat komen nadat deze studie online wordt geplaatst is... Waarom zet je de
radar niet op GZR (zie coverage diagrammen op P8).
Kunnen jullie een kort krachtig antwoord schrijven waarom destijds GZR is afgevallen. Was dat alleen het
coverage verschil (is slechter m.n. in de NW hoek) of was er meer. Graag een zelfdragend antwoord met
alle argumenten erin aan de geadresseerden (aan en cc) van deze mail.

Origïnal Message
From:
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BS/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr
Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:11
Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
cc:
Onderwerp: FW: Overzicht Herwijnen documenten

Zie reactie van hij gaat als het goed is vandaag nog reageren.

Groet,

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:05
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten

Staat op mijn lijst maar ik kom er nog niet aan toe om het document even goed te bekijken. Ga ik
ergens vandaag nog doen.

let vrendeIijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31

• mindef.nl
W www.defensie.nl/dmo
Project l.Ianagement Assistente: +31

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: donderdag 7 november 2019 09:58
Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>;

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>
CC: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten
Urgentie: Hoog

&

Zie hieronder in het rood mijn aanvullingen. Mogelijk weet TNO of hier nav dit onderzoek nog
vervolgacties zijn genomen. kun jij dit met TNO kortsluiten?

Met vriendelijke groet,



Van: CLSK/DO/C4lSR
Verzonden: donderdag 7 november 2019 08:38
Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>;

EMSD, BS/AL/D5/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP

mindef.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten

Is het mogelijk dat jijzelf even afstemt?
Ik kan me dan concentreren op andere vragen van Stas en NOS (ander dossier)

Groet

Van: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: donderdag 7 november 2019 08:30
Aan: C-LSK/DO/C4ISR rninoef.nl>; EMSD,
B5/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;

mindef.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten

Hieronder mijn reactie. Graag eerst afstemmen met voordat we dit in de lijn communiceren.

Ik neem aan dat we praten over het rapport in bijlage.

- Bij de conclusies wordt gesteld dat een nadere beoordeling nodig is voor een paar zaken (laatste twee zinnen
pagina 6). Wat is hiermee gedaan?

1. Plausibele BMD-scenario’s:
i. Ik weet niet of hier iets mee is gebeurd. Ik heb ook geen idee of hier in een later tijdstip nog

iets is gedaan. Let wel dat het radar primair aangekocht is voor de air surveillance taakstelling
en het wat mij betreft begrijpelijk is dat hier geen verder onderzoek gedaan is, omdat het
ophogen van de radar nog steeds niet het gewenste effect geeft (staat ook in de conclusie: de
dekking tegen laagvliegers bllift bij een dergelijke masthoogte evenwel beperkt).

2. Eis dekking lage hoogte irt masthoogte:
i. Als uitgangspunt is gesteld een “onverstoord radarbereik van boven de randstad” en een

optimale aanvulling op de radar in Wier;
ii. De hoogte-variatiekaarten betreffen de positie van Nw-Milligen

iii. Een afdoende dekking boven de randstad wordt vanuit Nw-milligen bereikt bij een masthoogte
van (140?)

a. Bouwtechnisch een vraagstuk wb haalbaarheid
b. Zeer kostbaar
c. Geen optimale aanvulling op Wier

iv. Grove stelgregel TNO: im verhoging mast = 1km verder zicht (=opschuiven schaduw)
Ik weet niet of destijds hier nog verder naar gekeken is. In het huidige alternatieven onderzoek hebben
wij dit wel gedaan. Het lijkt erop dat de eis destijds alleen dekking vanaf voet is geweest en dat dit
op 60 meter hoog nog niet afdoende is om het gehele gebied af te dekken (levert ook bijna niets op
richting het oosten).
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- Als ik kijk naar de afbeeldingen van de ophoging, lijkt het of die situatie een groter oppervlakte dekt. Is dit
meegenomen in de afweging?

1. Het te bereiken effect van dekking boven de randstad (Nw Milligen) en de optimale aanvulling op Wier
(Gilze-Rijen) vereist een significant hoge mast. Gezien de kans dat dit bouwtechnisch niet te realiseren is (de
radar weegt 7a 10 ton) irt te verwachten kosten en de invloed op het landschap is deze optie niet verder
onderzocht.

Zie het vorige antwoord. Ïn het onderzoek wordt duidelijk gezegd dat het ophogen van de radar ervoor
zorgt dat de dekking beter gaat worden, echter dat de dekking tegen laagvliegers beperkt blijft. Het effect
mbt dekking vanaf voet blijft te beperkt (zeker kijkende naar de oostkant).

Grt

Van: C-LSK/DO/C4ISR
Verzonden: donderdag 7 november 2019 07:31
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>; Ing.,
OMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nb;

mindef.nl>
Onderwerp: FW: Overzicht Herwijnen documenten

Lukt het jullie om de vragen te beantwoorden?
Ik heb geen inzage in het rapport waar naar wordt gerefereerd.

Groet

Van: AL/BSG
Verzonden: woensdag 6 november 2019 18:04
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr mindef.nl>;

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

C-LSK/DO/C4ISR mïndef.nI>; AOCS NM/71OSQN
mindef.nl>

CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; fL0), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>;

• BS/AL/DCO mindef.nb; Ir., DMO/DIR B&B/B OST mindef.nl>;
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>

Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten

Goedenavond,

Paar vragen naar aanleiding van het rapport:

- Bij de conclusies wordt gesteld dat een nadere beoordeling nodig is voor een paar zaken (laatste twee zinnen
pagina 6). Wat is hiermee gedaan?

- Als ik kijk naar de afbeeldingen van de ophoging, lijkt het of die situatie een groter oppervlakte dekt. Is dit
meegenomen in de afweging?

Alvast bedankt voor de reactie.
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Met vriendelijke groet,

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Verzonden: woensdag 6 november 2019 15:38
Aan: mindef.nl>;

AL/HOE mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJ N DIP
mindef.nl>; C-LSK/DO/C4ISR mindef.nl>;

AOCS NM/71OSQN mindef.nl>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nb.; AL/BSG

mindef.nI>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nI>; BS/AL/DCO mindef.nl>;

Ir., DMO/DIR B&B/B OST mindef.nl>; CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nI>
Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten

et al,

Geen aanvullingen. Daarbij zal naar mijn mening de betere dekking van het luchtruim richting het VK minimaal zijn,
aangezien GZR tov Herwijnen geografisch gezien niet heel veel meer richting het Westen ligt. Ik betwijfel zelfs of de
afstand tot aan de kustlijn niet nagenoeg hetzelfde is voor belde locaties.

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 6 november 2019 15:14
Aan: AL/HOE mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN
DIP mindef.nl>; C-LSK/DO/C4ISR mindef.nl>;

AOCS NM/71OSQN mindef.nb; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr mïndef.nI>
CC: DMO/PRO]N/STGP mindef.nI>; AL/BSG

mindef.nI>; fLD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>;

Ir., DMO/DIR B&B/B OST mindef.nI>; CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten

et al,

Met slecht twee luchtgevechtsieldingsradars binnen Nederland, waarbij één radar zo ver mogelijk naar het
noorden moet worden geplaatst om het NAVO-luchtruim boven de Noordzee af te dekken, komt de
plaatsing van de tweede radar erg nauw om een optimale dekking te waarborgen, benodigd voor
uitvoering van de grondwettelijke taak om het luchtruim te bewaken en beschermen. Uit het
onderzoek blijkt dat de radardekking vanaf Herwijnen operationeel optimaal is en Gilze-Rijen niet.
Herwijnen biedt in vergelijk met Gilze-Rijen:
- Volledige lage dekking meter) van de Randstad.
- Betere redundantie binnen het Nederlandse territorium en het NAVO verantwoordelijkheidsgebied in
relatie tot de radardekking vanaf Wier.
- Minder overlap met de radardekking van de Belgische radars.
- Betere aansluiting op de radardekking van de Duitse radars.

4



Het enige voordeel van Gilze-Rijen is een betere dekking van luchtruim richting het Verenigd Koninkrijk.
Dat voordeel weegt operationeel geenszins op tegen de nadelen van de suboptimale radardekking boven
de rest van het verantwoordelijkheidsgebied.

—
Aanvullingen?

Groet,

Oorspronkelijk bericht
AL/HDB

Verzonden: woensdag 6 november 2019 11:44
Aan: Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP mindef.nI>;

‘C4ISR i ‘.nl>; EMSD, CLSK/PLV C

mindef.nl>;
.J), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool

ndwrs mindef.nl>;
Ir., DMO/DIR B&B/B OST

De vraag die naar voren gaat komen nadat deze studie online wordt geplaatst is... Waarom zet je de
radar niet op GZR (zie coverage diagrammen op P8).
Kunnen jullie een kort krachtig antwoord schrijven waarom destijds GZR is afgevallen. Was dat alleen het
coverage verschil (is slechter m.n. in de NW hoek) of was er meer. Graag een zelfdragend antwoord met
alle argumenten erin aan de geadresseerden (aan en cc) van deze mail.
—

Dag allen,

Graag ook en even eerst ook naar laten kijken.

Met vriendelijke groet,

Graag meelezen in gevoegde studie.

Original Message
From:
Sent: dinsdag 5 november 2019 20:01
To:. Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP <

Cc: 1 AL/HDBi

Subject: Re:

[mindef.nl>
>;

Drs. Eii__
‘L/H DE/Bel mdwrs

_

.ef.nl>
t Herwijnen documenten

L

_5G/Mobpool
mindef.nl>;

1 Ir., DMO/DIR B&B/B OST
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> Op 5 nov. 2019 om 20:00
mindef.nl> het volgende geschreven:

>

> bijgesloten het 11-12-2012 document.
>

Ing., DM0! PROJN/PROJN DIP

> Als je het gelezen hebt en hem online wil hebben zal ik het anonimiseren en in een pdf omzetten.
>

> Het radarhinderonderzoek moet door TNO ook nog even geanonimïseerd worden, dan zal ik hem voor
plaatsing aanbieden. De Defensiepresentatie zal ik zo nog naar en doorsturen, die kan zo
online. Over de presentatie van TNO moet ik nog even contact opnemen met TNO omdat ik die niet heb.
>

> De ALS mail zal ik morgen aanleveren.
>

> Met vriendelijke groet,
> Hoofd Projectbureau ACCS &
> Projectleider ADSS
>

>

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB 1 Utrecht Postbus 90125
3509 BB 1 Utrecht t MPC 55A

M +311
J.nl

‘fr ensie.nl/dmo>
Project Management Assistente: +31

ALJHDB
> Verzonden: dinsdag

Ing.,
2019

DIP
5 november

DM0!PRO)
BS/AHDB/Bel mdwrs

ni>

> Aan:•

loco1
•mindef.nl>;

>

imindef.nl>;

>

> en
>

> De twee power point presentaties uit 2018 moeten natuurlijk sowieso
> online, kun je die aanleveren bij Zo ook de onderzoeken
> windmolens van 27-7-17 en ALS van 29-11-17 die al zijn gedeeld met de
> gemeente en kunnen dus ook online Rapport van 11-12-2012 moet ook online, maar zou ik wel even
willen lezen vooraf, even inschatten wat daaruit voort komt Kun je die toesturen?
> —
>

> From:
> Sent: dinsdag 5 november 2019 08:31
> To: Ing., DMO/PROJN/PRO)N DIP

I<mailto mindef.nl»;

> minde[.nIçmdiIu; mii
> Ir., BS/ALJHDB/Belmdwrs
> mindef.nl<mailto: mindef.nl»;

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

minc.er.ni
ndef.nl> 1

> KTZ(LD),Drs. --.--- -.

> B, Drs. mindef.nl>
> Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten

-I

_____________

idef.nl»; SM,
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> BS/AL/DCO imindef.nkmailto mindef.nl»
> Cc: ,‘N/STGP

> mindef.nl»; Koebrugge,
>_,_c,BS/_,_

mïndef.nl<mailto: mindef.nl»; Luftge, MP,
> KTZ (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSGfMobpool
> mindef.nl<mailto: mindef.nl»
> Subject: RE: Overzicht Herwijnen documenten
>

> Dag
>

> En het advies is nu alles waar ja achterstaat en ongerubriceerd dat het geplaatst wordt, hoor graag
wat het ambtelijke advies in deze is.
>

> Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
> Verzonden: maandag 4 november 2019 22:25
>Aan:
> .., ,def.nl<mailto: mindef.nl»;
> CU, NA, LL]HDB
> mindef.nI<mailto: mindef.nl»; SM,
> Ir., BS/AL/HDB/Belmdwrs
> ‘ Imindef.nt<mailto: mindef.nl»;

lmindef.nl<mailto mindef.nl»
i i..O/PRO)N/STGP

___________

mindef.nl<mailto: mindef.nl»
> Onderwerp: t )verzicht Herwijnen documenten
>

> Goedenavond mevrouw
>

> Bijgesloten het vanmiddag besproken overzicht van de aan Herwijnen gerelateerde documenten.
>

> Het document in regel 4 is het document dat nog via de internet pagina gedeeld moet worden.
>

> Met vriendelijke groet,
> Hoofd Projectbureau ACCS &
> Projectleider ADSS
>

>

> Directie Projecten
> Defensie Materieel Organisatie
> Ministerie van Defensie
> Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB 1 Utrecht Postbus 90125
> 3509 EB j Utrecht 1 MPC 55A
>

> M +311
.nl<mailto: mindef.nl>

> 1 www.de.ensie.nI/dmo>
> Project Management Assistente: +31

‘1

>

>
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BS/AL/DCO

rjksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:27
Aan:
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; tno.nl;

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISRJSAIR C2;
minezk.nl; PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE

ATM; C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Düsseldorf

Hoi

Dat is goed nieuws.
Betekent dit nu ook dat het leveren van de data is gestart? En dat TNO er al mee rekent? En zo (nog) niet, wanneer
zal dat het geval zijn?

Groet,

Van: mindef.nl
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:19
Aan:
CC: mindef.nl; tno.nl; mindef.nl; minezk.nl;

mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Düsseldorf

Beste

Deze case betreft MASS-radars (luchtverkeersleidïng).

Het bleek dat er geen formele overeenkomst nodig was, dit werd al ondervangen door de voorwaarden waaronder
Belgische en Duitse collega’s leveren aan het intentionele radarnetwerk (RADNET). Dit zijn dezelfde (goede)
voorwaarden als waaronder wij radardate leveren.
Wel is gekeken naar de mogelijkheid dat een radar uitgefaseerd zou kunnen worden, die kans leek hier klein.

Groet,

—

riiksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:01
Aan: AL/DS/Dit. Plan./Afd lV&C41 mmde

C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nI>;

tno.nl>;
Onderwerp: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Düsseldorf

Heren,



Afgelopen jaar heeft Itkol gewerkt aan afstemming met de Belgische en Duitse collega’s om vast te
leggen dat de radardata van Kleine Brogel en Düsseldorf Süd gebruikt kunnen worden om het radarbeeld in zuidoost
Nederland zodanig te verbeteren dat er geen nieuwe steunradar in die gebieden behoeft te worden aangeschaft.

De overeenkomst zou eind 2019 gereed moeten zijn en van kracht moeten worden. Kunt u mij bevestigen dat die
situatie thans is bereikt, of op korte termijn zal ingaan? Ik zou dat nl. ook graag willen delen met onze collega’s van
EZK en met de regionale overheden.

Hoor graag. Vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

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

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

__________

Onderwerp:

Prima,

Als toevoeging: De MASS-radars vormen een goede aanvulling voor de LGL als het gaat om het
begeleiden van trainingsvluchten van onze fighters. Voor Air Surveillance (luchtruimbewaking) mogen
we echter niet afhankelijk zijn van deze sytemen.

Groet,

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 10:26
Aan:
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dîr. Plan./AfdLuOptr; CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; minezk.nI; PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM;

C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; tno.nl; tno.nl
Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Düsseldorf

Hallo

Dat is mij volstrekt duidelijk hoor.
Het vergt inderdaad continue uitleg want die twee systemen kunnen elkaar niet vervangen. De
verkeersleidingsradars kunnen de gevechtsleidingsradars wel enigszins ondersteunen door het luchtbeeld te
completeren, maar ook zo’n detail moet zeker niet te veel worden genoemd want dan loopt alles weer door elkaar
in de beleving van velen.

Mijn bemoeienis met radars Is echter op vele fronten het geval. Daarom lopen mijn vragen ook wel eens door
elkaar. De vraag over de voortgang van de overeenkomst met de Belgen (en de Duitsers) heeft dan ook helemaal
niets te maken met de case Herwijnen.

Vriendelijke groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 10:21
Aan: rijksoverheid.nl>; tno.nl
CC: mindef.nl; mindef.nl; mïnezk.nl; mindef.nl;

mindef.nl; tnonl
Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Düsseldorf

Goedemorgen

We moeten wel zorgen dat we twee zaken gescheiden houden, ook in onze communicatie naar de
buitenwacht:

• Verstoring van de luchtverkeersleidingsradars door windmolens, en de mogelijke mitigatie
daarvan met behulp van (invul)radars of deling van radarinformatie met buurlanden.

• Verstoring van luchtgevechtsleidingsradars door windmolens.

V L’-L_..

0LV C-L
-

:Ic,
RE: overeenkomst gebruik ra

1 EMSD, BSIAUDS/Dir. Plan./AtdLuOptr
uJ/C4lSR/SAlR C2;1
KIDO/C4ISR/SIE Ê

tno.ni

[Paginanummer]



Dit zijn en blijven twee separate cases, met beide hun eigen gebruiksomstandigheden en
radardekkingseisen. Laten we niet het verkeerde beeld scheppen dat luchtverkeersleidingsradars
binnen of buiten Nederland een verstoring van luchtgevechtsleidsingsradars door windmolens zou
kunnen mitigeren, en visa versa.

Groet,

rijksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag $ november 2019 09:50
Aan: tno.nl>
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr mindef.nl>;

CLSK/PLV C-LSK/DQ/C4lSR/SAIR C2 mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 minclef.nl>; minezk.nl; PLV C
LSK/DO/C4ISR/SIE ATM mindef.nl>;I C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

mindef.nI>; tno.nl>
Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Düsseldorf

Goedemorgen

Dank voor deze toevoegingen want nu weten we dus waar we aan toe zijn. Organisatorisch is het geregeld en
technisch wordt er nu hard aan gewerkt. Dat we nu inschatten vanaf (ergens begin) 2020 de baseline hiermee te
kunnen aanvullen is nog steeds goed nieuws.

Dat nu druk is met Herwijnen, dat weet ik en dat is ook goed want ‘Herwijnen’ heeft nu domweg de hoogste
prioriteit. Daar zal niemand jullie op aanspreken.

Vriendelijke groet (en vandaag kom ik nog met een paar verzoeken voor Herwijnen...)

tno.nl>
Verzonden: vrijdag S november 2019 09:2 1
Aan: r•
CC: mindef.nI; mndef.nl; mindef.nl; minezk.nI;

mind?f.nl; mindef.nl; tno.nl>
Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Düsseldorf

Beste

Het koppelen van de data van Kleine Brogel is dus organisatorisch geregeld. Het modelleren van de radar in PERSEUS
heeft helaas behoorlijk wat meer voeten in de aarde.
Mijn gereedheidsverwachting van oktober hebben we verte niet gehaald. Het bleef lange tijd stil vanuit België
omdat de specificatie van de radar eerste door de Belgische defensie moest worden goedgekeurd. Het betreft
namelijk een nieuwe radar, die door lntersoft-Electronics wordt geleverd. De data begint nu echter wel binnen te
druppelen. Maat deze moet worden verwerkt door en die heeft zijn handen vol aan Herwijnen, op dit
moment. Dus het is even ‘vechten’ om aandacht. Tegen de tijd dat we de eerste resultaten hebben moeten we dit
eerste overleggen aan Intersoft, voor de laatste puntjes op de i. Hoeveel tijd dat reviewen gaat kosten weet ik nog
niet.
Ik hoop dat we begin komend jaar de radar mee kunnen gaan nemen met baseline 2020.

Groeten,

[Paginanummerj



From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: donderdag 7 november 2019 16:19
To: rijksoverheid.nl
Cc: mindef.nl; tno.nl>; mindef.nl;

minezk.nl; mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Düsseldorf

Beste

Deze case betreft MASS-radars (luchtverkeersleiding).

Het bleek dat er geen formele overeenkomst nodig was, dit werd al ondervangen door de voorwaarden
waaronder Belgische en Duitse collega’s leveren aan het intentionele radarnetwerk (RADNET). Dit zijn
dezelfde (goede) voorwaarden als waaronder wij radardate leveren.
Wel is gekeken naar de mogelijkheid dat een radar uitgefaseerd zou kunnen worden, die kans leek hier
klein.

Groet,

rijksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:01
Aan: AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C4l mindef.nl>;

C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>;

tno.nl>; minezk.nI>
Onderwerp: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Düsseldorf

Heren,

Afgelopen jaar heeft Itkol gewerkt aan afstemming met de Belgische en Duitse collega’s om vast
te leggen dat de radardata van Kleine Brogel en Düsseldorf Süd gebruikt kunnen worden om het radarbeeld in
zuidoost Nederland zodanig te verbeteren dat er geen nieuwe steunradar in die gebieden behoeft te worden
aangeschaft.

De overeenkomst zou eind 2019 gereed moeten zijn en van kracht moeten worden. Kunt u mij bevestigen dat die
situatie thans is bereikt, of op korte termijn zal ingaan? Ik zou dat nI. ook graag willen delen met onze collega’s
van EZK en met de regionale overheden.

Hoor graag. Vriendelijke groet,

Dit bericht kon informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit her oht abusievelijk aan u is tc re:onden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden n het berichtte verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het eektronicch verzenden van berichten.
This meccaat may contain information that is not intended for you. d you are not the aldroszee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inrforrn the serrder and delete the message. The State accepts ne tiabilfty for damage of any kind ,esultrrm trom the rieks inherent mn the
electronic rramrornisr,ion of rnessagss.

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 risicors verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

[PaginanummerJ



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

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

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

[Paginanum men



doc 271

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 15:44
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

rjksoverheid.nl; rijksoverheid .nl;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr; CLSK/PLV C
LSK/D0/C4ISR/SAIR C2

CC:
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultâten van het Iocatieonderzoek

et al,

0K, dat had ik even niet meegekregen. Ik denk overigens dat met de S criteria het zoekgebied niet
significant anders uit zou pakken.

De combinatie is m.i. eenvoudig (zonder afbreuk te doen aan het vele werk wat het kost): elk criteria
levert een zoekgebied op. Leg ze alle vijf over elkaar, et voila, het definitieve zoekgebied is de overlap
van de vijf gebieden.

Samenkomen volgende week dinsdag is een goed plan, dan kunnen we alle plaatje bekijken; ook de
geclassificeerde PERSEUS. Schikt 11 — 12.30u in Den Haag (tijd ivm files)?

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 14:59
Man: ; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

rijksoverheïd.nI; riiksoverheid.nl; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuoptr; • CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatïeonderzoek

Ik meen mij te herinneren dat er in een overleg met de een vereenvoudigingssiag is doorgevoerd wat heeft
geresulteerd in de thans toegepaste methodiek. Expliciet is toen ook vastgesteld (na enig debat) dat de twee criteria
gelijkelijk gewogen moeten worden.

Kan jij svp aangeven hoe deze 5 criteria moeten worden gecombineerd?

Vriendelijke groet,

P5: Wellicht is het beter volgende week dinsdag bijeen te komen. Wij verwachten dat de PERSEUS berekeningen dan
gereed zijn.



From: mindef.nI mindef.nI>
Sent: Tuesday, November 12, 2019 2:48 PM
To: tno.nl>; mindef.nl; riiksoverheid.nl;

riiksoverheid.nl; mindef.nl; min def.nl
tno.nI>; tno.nl>

Subject: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Hmmm, dat is m.i. niet het complete plaatje. Ik heb vijf operationele criteria aangeleverd:

• Dekking boven de randstad op
• Optimale dekking binnen het Nederlandse territorium met Wier.
• Optimale dekking binnen het Nederlandse territorium zonder Wier.
• Optimale dekking binnen het NAVO verantwoordelijkheidsgebied (= NL Flight Information Region)

met Wier.
• Optimale dekking binnen het NAVO verantwoordelijkheidsgebied zonder Wier.

Groet,

Van: tno.nI>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 14:29
Aan: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP mindef.nI>; rijksoverheid.nl;

riiksoverheid .nI; EMSD, BS/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
mindef.nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>;

mindef.nI>
CC: tno,nl>; tno..
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Beste

De dekking voor de situatie dat de radar te Wier in onderhoud is zit momenteel niet in het criterium. Wat er wel in zit:
‘zoveel mogelijk aanvullend’. Het criterium waarvan nu is uitgegaan is aangeleverd door CSLK.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Tuesday, November 12, 2019 2:13 PM
To: tno.nI>; tiiksoverheid.nl; riiksovetheid.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Cc: tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

maar ik denk dat je “aanvullend op Wier” ook moet lezen als “gunstig in geval de Wier radar in
onderhoud of storing is”. En in dat geval zijn de windturbines wel degelijk belangrijk.

tJet vriendelijke groet,

Hootd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS
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Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 13:42

Man:I rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl>;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>

CC: tno.nl>; tno.nl>
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Beste

Je moet wel bedenken dat door het criterium ‘aanvullend op Wier’ die afscherming door windturbines in de Flevopolder
er niet toe doet. Het aangehangen plaatje zal dit verduidelijken. De rode stippen zijn windturbines.

Vriendelijke groet,

From: riiksover - -

Sent: Tuesday, November 12, 2019 1:00 PM
To: tno.nl>; riiksoverheid.nl>;

mindef.nl; mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl
Cc: tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Dank voor het delen van de eerste resultaten. Ik ben benieuwd of dit een echt bruikbare analyse zal opleveren. In de
al wel met PERSEUS uitgevoerde analyse bleek Leusderheide absoluut niet geschikt als vestigingsplaats vanwege de
grote bereikproblemen naar het westen, noorden en zuidoosten als gevolg van de hoogbouw in Utrecht en de
verschillende heuvels in de omgeving. Ook bleken windparken in Flevoland net zulke obstakels als vanaf Nieuw
Milligen gezien.

Daarom is het wel ongemakkelijk dat die locatie hier wel zo goed scoort. Daar moeten we nog eens goed over
nadenken.

De volgorde van de overige locaties verbaast mij niet echt: hoe westelijker, hoe ongelukkiger in verband met de
ligging ten opzichte van Rotterdam, zo lijkt het.

Wordt vervolgd

Groet,
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Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 10:11
Aan: riiksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl>

mindef,n[ mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
CC: tno.nl>; tno.nl>

Onderwerp: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Heren,

Bijgaand is een tabel met eerste, voorlopige resultaten van het locatieonderzoek.

Uitgangspunten:
a) Analyse op basis van Iine-of-sight, wat openbaar te maken is
b) Zoals afgesproken zijn er twee criteria toegepast:

1. dekking randstad (de randstad omvat het groene hart)
2. dekking Nederland aanvullend op Wier (Nederland wordt begrensd door de mijls zone en de grenzen met
Belgie en Duitsland)

c) De criteria worden gelijk gewogen.
d) De antennehoogte is 24 m boven maaiveld.

Mijn ‘voorlopig’ in de eerste zin houdt in dat ik de resultaten nog wil checken. Om die reden heb ik de verspreiding van
deze e-mail beperkt gehouden. Ook PERSEUS wordt door ons voor de analyse ingezet, thans is echter nog niet bekend
of PERSEUS dezelfde rangorde oplevert.

Aarzel niet om commentaar te leveren.

Misschien is het een idee om eind deze week bijeen te komen?

Vriendelijke groet,

From:
Sent: Friday, November 8, 2019 4:20 PM
To: rijksoverheid.
Cc: tno.nl>; rijksoverheid.nl>
Subject: RE: Alternatieve locatie Meerkerk

0K, zeer bedankt! Ik verwacht maandag een tabel te hebben met

- Oppervlak line-of-sight dekking boven de randstad
- Oppervlak line-of-sight dekking boven Nederland, aanvullend op Wier

Vriendelijke groet,

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no fability for the content of this e-mail, for the manner in which you use II and for
damage of any kind resulting trom the risks inherent to the electronic transmission of messages.
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Dit berich: kar loimaje oeate die niet voo u is beste o Indien u niet de geadresseerde bent o di her oh abusie’e k aan u is toeoezonden vordr u
ezoch da: aan de at:eide te nelde: en net bericht te erailoeen De Staal aanvaardt geen aa:sprkel ieid voor schaoe. van weie aaro ook die verband

houdt met isicos verbonden aan rel dekt: on ech vezenden van beichte:
mis message ray cola nlc al: t[ i s 10 landen for you Ii you are rot the adoressee or i this mesrage was sern to you by m:stake ou are reqced
to ifo m ne senoer ard delere rie nessage. The Srate accesrs no rabity for danage ot any kiro esu : g t om the risks inherent in the erectionic ira 1soissû1

of messages

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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doc 274

BS/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd LuOptr
Verzonden: woensdag 13 november 2019 09:24
Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAI R C2;

Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

en

Dit is de insteek geweest nav het laatste gesprek bij TNO. om jou iets te ontzorgen ( ik kan in alle mail dit plaatje
niet meer vinden), maar RVB is het zoekgebied gaan verkleinen door het toepassen van uitsluitingscriteria. De
gebieden die hierdoor zijn overgebleven liggen voornamelijk in het Noord / Noordoosten van het zoekgebied. In het
Zuiden is alles uitgesloten door het toepassen van deze criteria op het zoekgebied. Ik deel de mening dat het
benoemen van de andere criteria in het onderzoek de keuze alleen maar kan versterken.

misschien kun jij dat plaatje nog vinden in jouw mailbox. Het betreft het zoekgebied inclusief alle cirkels etc.

Groet,

Van: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

Verzonden: woensdag 13 november 2019 08:17
uan: ; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Sinds ik aan boord ben is de insteek voor het zoekgebied Randstad lkft + optimale aanvulling op Wier
(met Wier en zonder Wier).

Zie bijlages voor wat historie in de mailing.

Grt

Van:

Verzonden: woensdag 13 november 2019 07:33
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISRISAIR C2 mindef.nl>
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Hol en

Is het idd zo gelopen?

Gevaar hiervan is dat we een locatie vinden die relatief ver naar het zuiden ligt, waarbij we slechte
dekking hebben naar het noorden als Wier (on)gepland uitstaat of in BMD stare.

Anyway, als dit ëen gepasseerd station is . locaties in het zoekgebied bieden ons voldoende dekking,
dan vind ik dat we toch iets moeten zeggen over de afdekking van de NAVO TPA. Al is het alleen maar in
woorden in het rapport. Dat we bv de prio leggen bij randstand en aanvulling op Wier, en dat daarmee
ook de behoefte aan dekking binnen de NAVO TPA afdoende is gecovered ofzo.



Groet,

Verzonden: dinsdag 12 november 2019 16:23

Aan: tno.nI>;
jtnl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindef.nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>

CC: tno.nl>; t
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Heren,

We moeten oppassen dat we de discussie van vorige maand niet ineens moeten gaan overdoen. Daarnaast is de
rekenslag die nu uitvoert vooral bedoeld voor een onderlinge vergelijking. Niet als een absolute beoordeling.

De discussie over de criteria die moesten leiden tot de afbakening van het zoekgebied zijn we gestart met de door
genoemde aandachtspunten. Gaandeweg bleek echter dat deze elkaar ernstig in de weg zaten en dat de

onderlinge weging erg moeilijk zou zijn. Daarom hebben we uiteindelijk gekozen voor een vereenvoudiging naar de
belangrijkste twee criteria: afdekking Randstad en optimale afdekking rest van Nederland buiten het primaire bereik
van Wier. Daarnaast is toen gekozen voor een gelijkwaardige waardering. Met andere woorden: de twee
dekkingskaaften werden over elkaar heen gelegd en het gebied dat beide criteria pakte bleef over. Het zoekgebied is
intussen gepubliceerd. Daar kunnen we dus sowieso niet op terugkomen.

Neemt niet weg dat het interessant kan zijn om te zien wat er gebeurt wanneer de gedachte van nu wordt
gevolgd om 5 afzonderlijke zoekgebieden te combineren. Dat zou ik echter willen doen nadat we deze vergelijkingen
hebben afgerond.

De intussen geselecteerde locaties waar we verder op moeten inzoomen, zijn niet allemaal even geschikt voôr een
radarstation. Essentieel is de vraag of de locatie kan voldoen aan de operationeel te stellen eisen. Vorige week liet

met PERSEUS zien dat er qua zicht nadelen zitten aan locaties die eerder met CARPET tevoorschijn kwamen als
potentieel geschikt. Zo ook Leusderheide. Omdat Leusderheide een militair oefenterrein is, zou een realisatie daar
wellicht snel mogelijk zijn. Daarom wilden we daar als eerste uitsluitsel over hebben. PERSEUS leerde ons dat de
Leusderheide slecht zicht geeft op het gebied ten westen van Utrecht en Rotterdam vanwege de Utrechtse hoogbouw.
Ook was naar het zuidoosten het zicht slecht door de zuidelijke Utrechtse Heuvelrug, Naar het oosten was de invloed
van de Veluwe sterk merkbaar en de windparken in Flevoland gaven gelijksoortige beperkingen te zien naar het
noorden als thans vanuit Nieuw Milligen het geval is. Leusderheide werd door derhalve als volstrekt
onacceptabel gekwalificeerd.

Omdat de plaatjes van PERSEUS voor de SMART-L niet kunnen worden gepubliceerd, terwijl we er niet aan zullen
ontkomen om onze bevindingen openbaar te maken, ontstond de gedachte om de locaties met CARPET te vergelijken.
Deze plaatjes kunnen wél worden gepubliceerd. De beperkingen aan CARPET maken het echter alleen geschikt voor
een onderlinge vergelijking. Dat zou kunnen resulteren in een volgorde van wenselijkheid. Alleen met PERSEUS
kunnen we uiteindelijk een operationeel oordeel vellen over een locatie. Zo is de discussie mij bij gebleven.

De resultaten van deze vergelijking zijn nu in een tabel gezet en voor Leusderheide heeft er ook een kaart van
bijgevoegd. Leusderheide (en Amerongen) scoren nu wel hoog enkel vanwege de hoogteligging. Op de kaart zie ik de
beperkingen die uitgaan van de hoogbouw Utrecht en andere obstakels echter niet terug. Dat verbaast me wel
enigszins. Ik zie geen gelijksoortig patroon als met PERSEUS ontstaan. Dat maakt een vertaling naar een beoordeling
zoals we dat met PERSEUS zouden doen, wel lastig.

Op het gevaar af dat we nu terechtkomen in een gesprek over hoe we de meeste wenselijke resultaten kunnen
bereiken, vind ik dat we alle rekenresultaten naast elkaar moeten leggen en dan een scheiding moeten aanbrengen in
de locaties waarvan we vinden dat een radar op die plek operationeel acceptabel zou kunnen zijn. Daarna kunnen we
voor die locaties een MCA doorlopen met andere criteria zoals realisatiesnelheid e.d.

Bijeenkomen op dinsdag a.s. is voor mij haalbaar, al moet ik er andere zaken voor afzeggen. Dit heeft de hoogste
prioriteit. Over twee weken moeten we zo’n beetje klaar zijn met het totale onderzoek.
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Groet,

Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 14:59
Aan: mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl
CC: tno.nl>; tr
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Ik meen mij te herinneren dat er in een overleg met de een vereenvoudigïngsslag is doorgevoerd wat heeft
geresulteerd in de thans toegepaste methodiek. Expliciet is toen ook vastgesteld (na enig debat) dat de twee criteria
gelijkelijk gewogen moeten worden.

Kan jij svp aangeven hoe deze 5 criteria moeten worden gecombineerd?

Vriendelijke groet,

P5: Wellicht is het beter volgende week dinsdag bijeen te komen. Wij verwachten dat de PERSEUS berekeningen dan
gereed zijn.

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Tuesday, November 12, 2019 2:48 PM
To:

______

tno.nl>; mindef.nl; rijksoverheid.nl;
rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl

Cc: tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Hmmm, dat is m.i. niet het complete plaatje. Ik heb vijf operationele criteria aangeleverd:

• Dekking boven de randstad op
• Optimale dekking binnen het Nederlandse territorium met Wier.
• Optimale dekking binnen het Nederlandse territorium zonder Wier.
• Optimale dekking binnen het NAVO verantwoordelijkheidsgebied (= NL Flight Information Region)

met Wier.
• Optimale dekking binnen het NAVO verantwoordelijkheidsgebied zonder Wier.

Groet,

Van: 1 tno.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 14:29
Aan: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP mindefnl>; rijksoverheid.nI;

ri iksoverheid.nl; EMSD, BS/AL/D5/Dir. PIan./AfdLuOptr
mindef.nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/5AIR C2 mindef.nI>;

mindef.nl>
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Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Beste

De dekking voor de situatie dat de radar te Wier in onderhoud is zit momenteel niet in het criterium. Wat er wel in zit:
‘zoveel mogelijk aanvullend’. Het criterium waarvan nu is uitgegaan is aangeleverd door CSLK.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Tuesday, November 12, 2019 2:13 PM
To: tno.nl>; rijksoverheidnI; rij ksoverheid.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Cc: tno.nI>; tno.nl>
Subject: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

maar ik denk dat je “aanvullend op Wier” ook moet lezen als “gunstig in geval de Wier radar in
onderhoud of storing is”. En in dat geval zijn de windturbines wel degelijk belangrijk.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 T 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31

• rnintLiil
W www.defensTe.nh/dmo
Project I.lanagement Assistente: +31

Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 13:42
Aan: rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl>;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr in ndef. ni>;
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef,nI>
CC: tno.nI>; tno.nl>
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Beste

Je moet wel bedenken dat door het criterium ‘aanvullend op Wier’ die afscherming door windturbines in de Flevopolder
er niet toe doet. Het aangehangen plaatje zal dit verduidelijken. De rode stippen zijn windturbines.

Vriendelijke groet,

4



From: rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, November 12, 2019 1:00 PM
To: tno.nI>; rijksoverheid.nl>;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nT; mindef.nI
Cc: tno.ni>; tno.nl>
Subject: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Dank voor het delen van de eerste resultaten. Ik ben benieuwd of dit een echt bruikbare analyse zal opleveren. In de
al wel met PERSEUS uitgevoerde analyse bleek Leusderheide absoluut niet geschikt als vestigingsplaats vanwege de
grote bereikproblemen naar het westen, noorden en zuidoosten als gevolg van de hoogbouw in Utrecht en de
verschillende heuvels in de omgeving. Ook bleken windparken in Flevoland net zulke obstakels als vanaf Nieuw
Milligen gezien.

Daarom is het wel ongemakkelijk dat die locatie hier wel zo goed scoort. Daar moeten we nog eens goed over
nadenken.

De volgorde van de overige locaties verbaast mij niet echt: hoe westelijker, hoe ongelukkiger in verband met de
ligging ten opzichte van Rotterdam, zo lijkt het.

Wordt vervolgd

Groet,

Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 10:11
Aan: rijksoverheid. nI>; rijksoverheid.nl>;

mindf. nI; mindef,nI; mindef.nl; mindef.nl
CC: tno.nl>; tno.....
Onderwerp: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek

Heren,

Bijgaand is een tabel met eerste, voorlopige resultaten van het locatieonderzoek.

Uitgangspunten:
a) Analyse op basis van lïne-of-sight, wat openbaar te maken is
b) Zoals afgesproken zijn er twee criteria toegepast:

1. dekking randstad (de randstad omvat het groene hart)
2. dekking Nederland aanvullend op Wier (Nederland wordt begrensd door de mijls zone en de grenzen met
Belgie en Duitsland)

c) De criteria worden gelijk gewogen.
d) De antennehoogte is 24 m boven maaiveld

Mijn ‘voorlopig’ in de eerste zin houdt in dat ik de resultaten nog wil checken. Om die reden heb ik de verspreiding van
deze e-mail beperkt gehouden. Ook PERSEUS wordt door ons voor de analyse ingezet, thans is echter nog niet bekend
of PERSEUS dezelfde rangorde oplevert.
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Aarzel niet om commentaar te leveren.

Misschien is het een idee om eind deze week bijeen te komen?

Vriendelijke groet,

From:
Sent: Friday, November 8, 2019 4:20 PM
To: rilksoverheid.nl>
Cc:

_______________

tno.nl>; riiksoverheid.nI>
Subject: RE: Alternatieve locatie Meerkerk

0K, zeer bedankt! Ik verwacht maandag een tabel te hebben met

- Oppervlak line-of-sight dekking boven de randstad
- Oppervlak line-of-sight dekking boven Nederland, aanvullend op Wier

Vriendelijke groet,

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addresseo or 1f this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-maiI, for the manner in whlch you use it and for
damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan inlorrostio hevaitçn die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bont of drt bericht abusievelijk aan u is toene zonder wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en hct bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband
houdt ‘irot risico’s verbonden aan het elekt,onizch verzenden van berichten.
This me503ge ma 000tain information that is not intended for you. t you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the endet and deiete the message. The State accepts no Iiabtlity for damage of any kind resutting from the risks inhco-n in the electianic transmission
of messages.

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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doc 276

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van een mondeling overleg met de commissies voor Buitenlandse Zaken,
Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over
Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling in Herwijnen op 5 november 2019,
heeft u mij nog enkele vragen doen toekomen. Met deze brief beantwoord ik de door u
gestelde vragen.

U heeft aangegeven dat de urgentie van de vervanging van de radar niet ter discussie staat,
maar dat u een overzicht wilt ontvangen van de stappen en overwegingen die hebben geleid
tot de keuze voor Herwijnen als meest dan wel enige geschikte locatie voor het militaire
radarstation (165192.17u van 13 november 2019). Bij de noodzakelijke vervanging van de
twee radarstations is gekozen voor een alternatieve locatie voor de zuidelijke radar. De
huidige radar op de locatie Nieuw Milligen heeft een beperkte detectiecapaciteit op lage
hoogte. Dit wordt veroorzaakt doordat de radar tussen aan de ene kant de Utrechtse
Heuvelrug en de andere kant de Hoge Veluwe ligt (zie figuur 1). Daarnaast is voor een betere
spreiding van de radars, en daarmee completere radardekking van Nederland een locatie die
verder naar het zuiden is gelegen wenselijk.

Toen we in 2012 zochten naar een alternatieve locatie kwam vrij snel de locatie Herwijnen in
zicht. De voormalige radarlocatie van Luchtverkeersleiding Nederland is ook zeer geschikt
voor een militaire radar. De vrije zichtlijnen (zie figuur 2), de geografisch gunstige ligging, de
afstand tot bebouwing zijn elementen die allen positief wegen. Er is wel gekeken naar
alternatieven op militaire objecten, maar de meest veelbelovende daarvan (vliegveld Gilze
Rijen) schoot toch ook tekort voor wat betreft de afdekking van m.n. het noordwestelijk deel
van de Randstad (zie figuur 3). Omdat de Gemeente Lingewaal aanvankelijk positief
tegenover de komst van de radar stond is destijds niet zo uitgebreid als we nu doen,
gekeken naar alternatieve locaties.

Figuur 1: Detectie op lage hoogte (1.000 voet) van de radarlocatie Nieuw Milligen wordt beperkt door de Hoge
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.



Een aanvullende overweging is het belang van windenergie op land in verband met het
klimaatakkoord. De werking van radars wordt verstoord door hoogbouw en windmolens.
Naar mate de windmolens groter zijnen dichter bij een radar staan veroorzaken zij meer
verstoring. Ondanks dat moderne radars minder storingsgevoelig zijn, is m.n. bij
grootschalige windenergieprojecten de verstoring niet acceptabel. Een bijkomend voordeel
van een nieuwe verder zuidelijk gelegen, locatie is dat hierdoor ruimte wordt gecreëerd voor
grote windenergieparken in Flevoland.

Naast de keuze voor de juiste locatie, is tijd een belangrijke factor. Niet alleen is, door de
leeftijd van de huidige radar, het risico op uitval steeds groter geworden, maar we moeten
ook voorkomen dat we windenergieprojecten lang in de weg blijven zitten. Zolang er geen
definitieve alternatieve locatie voor Nieuw Milligen bekend is worden ook de kleinere

Figuur 2: Locatie Herwijnen biedt goede zichtlijnen op lage hoogte over de Randstad en het zuidwestelijk deel
van Nederland.

• ,r 3: V •Jlocatie Gilze Rijen is de detectiecapaciteit op lage hoogte boven het noordwestelijk deel van de
Randstad onvoldoende.



windenergieprojecten in zuidelijk Nederland opgeschort. Pas als een definitieve locatie is
vastgesteld kunnen de noodzakelijke berekeningen worden uitgevoerd waarmee wordt
bepaald of een windenergieproject niet tot onacceptabele verstoring leidt. Vanwege de
voorbereidingen die al op Herwijnen hebben plaatsgevonden is deze locatie relatief snel
beschikbaar te maken.

Ten slotte vroeg u mij wanneer het onderzoek naar alternatieve locaties gereed is. Op dit
moment voert Defensie samen met TNO dit onderzoek uit en het is mijn streven dit uiterlijk
6 december te kunnen aanbieden. De doorlooptijd is iets langer dan vooraf ingeschat. Dat
komt door de complexe en daardoor langdurende berekeningen die gemaakt moeten
worden om te bepalen op welke locaties de zichtlijnen voldoende goed zijn. We zoeken naar
locaties waarop de detectiecapaciteit van de radar minimaal even goed is als op de locatie
Herwijnen. Die locaties vormen het zoekgebied. Binnen het zoekgebied moet in
samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf nauwkeurig worden bepaald welke locaties wel
en welke locaties niet in aanmerking komen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de radar in
bebouwd gebied, in waterwegen of op normale wegen of spoorwegen te plaatsen. Ook kan
de radar niet in de directe omgeving van hoogspanningsleidingen worden geplaatst. Als die
analyse is afgerond moet worden beoordeeld of de locatie tijdig kan worden verworven en
betrokken. Ten slotte beoordelen we ook de aangedragen alternatieven.
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Van:
Verzonden:
Aan:

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
donderdag 14 november 2019 09:51

BS/AL/HDB;
DMO/PROJN/STGP; DMO/PROJN/PROJN DIP;

BS/AL/H DB/Belmdwrs; @rjksoverheid.nl;
@minezk.nl; @rijksoverheid.nl; BS/AL/DCO;

BS/AL/BSG
CC:
Onderwerp:
Bij lagen:

Allen,

Het commentaar van

Groet,

Oorspronkelijk bericht

RE: Herwijnen aanvullende brief
EK brief Herwijnen BH + TNO.docx

en dat van mij in één document.

Onderwerp: RE: Herwijnen aanvullende brief

Heren

Ik heb een paar kleine verbeteringen en 1 aanvulling aangebracht. Groet!

Original Message
From: @mindef.nl @mindef.nl>
Sent: Thursday, November 14, 2019 8:43 AM
To: @mindef.nl; @mindef.nl;

tno.nl>; veldhuijsen@rijksoverheid.nl;
@rijksoverheid.nl; mindef.nl;

mindef.nl
Subject: Herwijnen aanvullende brief

All,

DMO/PROJN/PROJN DIP
@ min d ef. n 1>;

@rijksoverheid.nl;
© min d ef. n 1>;

Bijgaand het eerste concept van de aanvullende brief aan de EK. Kunnen jullie commentaar voor
12:00 in TC aan mij aanleveren

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.

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

Van: ( tno.nl>
Verzonden: donderdag 14 november 2019 09:40
Aan: BS/AL/HDB
DMO/PROJN/STGP @mindef.nl>;

@mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs
©rijksoverheid.nl; @minezk.nl;

BS/AL/DCO < mindef.nl>; BS/AL/BSG
< mindef.nl>

(

@mindef.nl>;

@mindef.nl;
@ min ez k. n 1;

©mindef.nl;



This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and
for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
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Van: BS/AUDSIDir. PlanJAfdLuOptr
Verzonden: dondérdag 14 novémbér a019 71:22
Aan: , CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: SMART-L altèriatiévé locaties

Dat had ik al gezien ;-).

Van: /PLVC-LSK/DO/C4SR/SAlRC2
Verzonden: donderdag 14 november 2019 11:21
Aan BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr @mindef nI>
Onderwerp: RE: SMART-L alternatieve locaties

Copy, en ik zijn erbij!

-——Oorspronkelijke afspraak--—
Van: , BS/AL/DS/Oir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: donderdag 14 november 2019 11:08
Aan: - , CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: Geweigerd: SMART-L alternatieve locaties
Tijd: dinsdag 19 november 2019 11:00-12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
Locatie: TNO - Oude Waaisdorpervlakte

—
ochtend in Breda voor een andere bijeenkomst. Kan mij helaas niet opsplitsen.

Groet,

[PaginanummerJ
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

•‘ ï EMSD, BS/ADS/Dir. Plan./AfdLuOptr
vrijdag 15 november2019 14:59

, BS/AL/DS/Kab DS

—

4B5/AL!DS/Dir Plan /AfdLuOptr

RE: Kamerbrief Herwijnen parafenljn

Helder, ik probeer het wel voor het weekend af te ronden ;-)

Groet,

Van: L, BS/AL/DS/Kab DS
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 14:54
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;
Plan./AfdLuOptr
CC:
Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn

BS/AL/DS/Dir.

All, ik weet genoeg. We gaan deze brief maandag pas bij PCDS voorleggen. Dank voor alle
inspanningen tot zover.

From: EMSD, BS/ALJDS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Sent: vrijdag 15 november 2019 12:18

To:
Cc:,

Subject: FW: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn
Importance: High

DGB net gesproken en gaat het aanpassen en komt aan het eind van de middag met een nieuwe
versie! Zodra ik deze heb ontvangen zal ik hem nogmaals staffen en indien er inhoudelijk geen
aanpassingen zijn gedaan aan het gegeven tekstvoorstel is mijn advies dat wij akkoord kunnen geven.

Groet.

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 11:37
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs< mindef.nl>; BS/AL/HDB <W.Vlas@mindef.nl>
CC___ mindefnl>

BS/AL/DS/Dir Plan /AfULuOptr - mindef nI>, BS/AL/DS/Kab DS
@mindef.nl>

Onderwerp: FW: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn
Urgentie: Hoog

S, BS/AL/D5/Dir. Ptan./AfdLuOptr’ @mindef.nl>
BS/AL/DS/Kab DS @mindef.nl>; BS/AL/HDB

mindef.nl>
mindef.nl>;

1



Zie aanpassingen in de brief. Is kort gesloten met CLSK en klopt nu inhoudelijk kijkende naar hoe het
onderzoek wordt uitgevoerd. Dit stond niet correct beschreven in de versie die aangeboden is in de
parafenronde. Verzoek dit aan te passen in de brief, zodat wij een advies voor akkoord kunnen geven
in onze lijn!

Ik weet niet of jullie er bewust voor gekozen hebben om iets meet uit te weiden hoe het onderzoek
wordt uitgevoerd, want in de brief van de EK wordt gevraagd wanneer het onderzoek is afgerond. Hier
kunnen wij volgens mij een heel kort antwoord op geven (streven uiterlijk 6 december). Of willen wij
hiermee de vervolgvraag voorkomen, waarom het langer heeft geduurd dan initieel aangegeven.

BVD en groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 11:12
Aan: %CLSK Kernstaf Coördinatie, CLSK/PLV C-LSK/KERNSTAF/SCIP <CLSK.Kernstaf.Coordinatie@m indef.nl>
CC: , BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < rnindef.nl>;
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR ci)mincItf.nI>; DO

cmindefnl>; , BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
DmincIt f ni>, BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef nI>,

, BS/AL/HDB rnincfef.nI>; Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP
;mindefnl>

Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn

Goedemiddag.

Mijn input in bijlage. Voor de snelheid van het proces “meeschrijvers” en andere stakeholders in Cc
geplaatst.

Groet,

Van: BS/AUDSIKab DS’ <‘(ictnindet.n1>
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 09:28:21
Aan: “%CLSK Kernstaf Coördinatie. CLSK/PLV C-LSKIKERNSTAF/SCW”
<CLSK.Kernstaf.Coordinatiefu ininclLn1>,
BS/ALJDS/DAOG/Afd.Integr” ca inindel.nI>. “%DMO Bestuursondersteuning.
DMO/MATLOG/ST” <DM0. liestuursondersteun inu mmdcl nl>.
BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLuoptr” u in i nde t. iii>

Cc BS/AUDS/kab DS ca niintk t ni>
Onderwerp: fwd: Kamerbrief Heiwijnen parafenlijn

Goedemorgen allen. Zojuist deze spoedstuk uit DGB ontvangen. Zien jullie kans om hier vandaag naar te
(laten) kijken? Commentaar kan naar mij; bij voorkeur voor 15:00 vanmiddag. Ik probeer hem over het
weekend mee te geven aan (P)CDS

Van: “Vlas, ‘iV. BS/ALJFIDB” <\V.Vlas(imindef.nI>
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 08:28:27
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Aan: “Bruchem, J, van, LTKOL, BS/AL/DS/Kab DS” <J.v.Bruchem(mindef.n1>
Onderwerp: Fwd: Kamerbrief Herwijnen parafenljn

Ha, wat gek dat jij niet in jouw Xpostweb zit, hierbij de brief in de bijlage. Ik ben om 3 uur op kantoor en
zal dan kijken wat er misgaat..

Van: BS/AL/HDB” (mindef.n1>
Datum: donderdag 14 november 2019 om 17:06:42
Aan:” BS/AL/DJZ/C1 BST” < mindef.nl>
Onderwerp: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn

Beste t,
De brief in de bijlage aan de Eerste Kamer over Herwijnen (BS2019021077) zit nu in de parafenhijn. De planning
van de brief is dat deze aanstaande maandag (!) uitgaat. Heb jij nog tekstsuggesties? Moet jouw directeur paraaf
geven hiervoor?
Groet,

senior beIeidsmeder

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

S
www.defensie.nI
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BS/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: vrijdag 15november2019 13:32
Aan:
Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenljn

Wilco

Van:
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 13:28
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn

Top!
Als het nodig is dat ik nog een keer meekijk, stuur dan ajb if een app-je. Ik ben na 3u naar de fysio.

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 12:18
Aan: , BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuûptr @mindef.nl>
CC BS/AL/DS/Kab DS @mindef ni>,

_______

BS/AL/HDB @mindef ni>,
mindef.nl>

Onderwerp: FW: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn
Urgentie: Hoog

DGB net gesproken en gaat het aanpassen en komt aan het eind van de middag met een nieuwe
versie! Zodra ik deze heb ontvangen zal ik hem nogmaals staffen en indien er inhoudelijk geen
aanpassingen zijn gedaan aan het gegeven tekstvoorstel is mijn advies dat wij akkoord kunnen geven.

Groet.

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 11:37
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nI>; BS/AL/HDB @mindef.nl>
CC ‘ mindefnl>,

BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr @mindef ni>,

________

BS/AL/DS/Kab DS
@mindef.nl>

Onderwerp: FW: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn
Urgentie: Hoog

Hoi

Zie aanpassingen in de brief. Is kort gesloten met CLSK en klopt nu inhoudelijk kijkende naar hoe het
onderzoek wordt uitgevoerd. Dit stond niet correct beschreven in de versie die aangeboden is in de
parafenronde. Verzoek dit aan te passen in de brief, zodat wij een advies voor akkoord kunnen geven
in onze lijn!

Ik weet niet of jullie er bewust voor gekozen hebben om iets meer uit te weiden hoe het onderzoek
wordt uitgevoerd, want in de brief van de EK wordt gevraagd wanneer het onderzoek is afgerond. Hier
kunnen wij volgens mij een heel kort antwoord op geven (streven uiterlijk 6 december). Of willen wij
hiermee de vervolgvraag voorkomen, waarom het langer heeft geduurd dan initieel aangegeven.



BVD en groet,

Van: •
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 11:12
Aan: %CLSK Kernstaf Coördinatie, CLSK/PLV C-LSK/KERNSTAF/SCIP <CLSK.Kernstaf.Coordinatie@mindef.nl>
CC EMSD, BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr < mindef nI>,
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR - ‘mindef nI>, DO

@mindef nl>, = , BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLucptr
@mindef.nI>; BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

MA, BS/AL/HDB mindef.nl> - Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP
@mindef.nl>

Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn

Goedemiddag.

Mijn input in bijlage. Voor de snelheid van het proces “meeschrijvers” en andere stakeholders in Cc
geplaatst.

Groet,

Van: BS/AL/DS/Kab DS” (mindef.nl>
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 09:28:21
Aan: “%CLSK Kemstaf Coördinatie, CLSKJPLV C-LSKIKERNSTAF/SCP”
<CLS K.Kemstaf.Coordinatie(mindef. ni>,
B S/ALIDS/DAOG/Afd.Integr” (mindef.nl>, “%DMO Bestuursondersteuning,
DMO/MATLOG/ST” <DMO.Bestuursondersteuning(mindef.nl>,
B S/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr” (mindef.nl>
Cc:” , BS/AL/DS/Kab DS” (mindef.nl>
Onderwerp: fwd: Kamerbrief Herwijnen parafenljn

Goedemorgen allen. Zojuist deze spoedstuk uit DGB ontvangen. Zien jullie kans om hier vandaag naar te
(laten) kijken? Commentaar kan naar mij; bij voorkeur voor 15:00 vanmiddag. Ik probeer hem over het
weekend mee te geven aan (P)CDS

Van: BS/AL/HDB” (mindef.n1>
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 08:28:27
Aan: BS/AL/DS/Kab DS” @mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn

Ha, wat gek dat jij niet in jouw Xpostweb zit, hierbij de brief in de bijlage. Ik ben om 3 uur op kantoor en
zal dan kijken wat er misgaat..

Van:” BSIALIHDB” (mindef.nl>
Datum: donderdag 14 november 2019 om 17:06:48

2



Aan:” B$/AL/DJZ/C1 BST” < mindef.nl>
Onderwerp: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn

BesteW’
De brief in de bijlage aan de Eerste Kamer over Herwijnen (BS2019021077) zit nu in de parafenlijn. De planning
van de brief is dat deze aanstaande maandag (1) uitgaat. Heb jij nog tekstsuggesties? Moet jouw directeur paraaf
geven hiervoor?
Groet,

senior beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

www. defensie. n 1
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FjBS/AL/DCO
... .

Van: %CLSK Kernstaf Coördinatie, CLSK/PLV C-LSKIKERNSTAF/SCIP
Verzonden: vrijdag 15november2019 12:14
Aan:
CC EMSD, BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr

CLSK/PLVC-LSK/DO/C4ISR; DO; T

BS/AL/DS/Dtr Plan /AfdLuOptr
BS/AL/HDB/Belmdwrs, — MA, BS/AL/HDB
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenljn

Thanks

____

Zal commentaar doorzetten aan

Gr.

Van: - -

Verzonden: vrijdag 15 november 2019 11:12
Aan: %CLSK Kernstaf Coördinatie, CLSK/PLV C-LSK/KERNSTAF/SCIP
CC: . EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR;

• :... DO2L , BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

• BS/AL/HDB/Belmdwrs ;E: - MA, BS/AL/HDB ; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn

Goedemiddag.

Mijn input in bijlage. Voor de snelheid van het proces “meeschrijvers” en andere stakeholders in Cc
geplaatst.

Groet,

Van:

_____________

. .. BS/AJJDS/Kab DS” (a)mindef.nI>
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 09:28:21
Aan: “%CLSK Kernstaf Coördinatie, CLSK/PLV C-LSKIKERNSTAF/SCW”
<t LSK hei nst it C oordin LtIetamlndLf ni>,
BS/ALJDS/DAOG/Afd Integr” (ii nnndt nl>, “%DMO Bestuursondersteumng,
DMOLMATLOG/ST” <D 10 Bestu ursond er%teu ni n (a mmdet ni>
BS/AIJDS/Dir. Plan./AfdLuOptr”: tamindef.nl>
Cc • BS/AUDS/Kab DS’ (mjnclet fl1>
Onderwerp: Fwd: Kamerbrief Herwijnen parafenljn

Goedemorgen allen. Zojuist deze spoedstuk uit DGB ontvangen. Zien jullie kans om hier vandaag naar te
(laten) kijken? Commentaar kan naar mij; bij voorkeur voor 15:00 vanmiddag. Ik probeer hem over het
weekend mee te geven aan (P)CDS

Van: BS/AIJHDB” (imindef.nl>



Datum: vrijdag 15 november 2019 om 08:28:27
Aan BS/AL/DS/Kab DS” (mindefn1>
Onderwerp: fwd: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn

Ha, wat gek dat jij niet in jouw Xpostweb zit, hierbij de brief in de bijlage. llc ben om 3 uur op kantoor en
zal dan kijken wat er misgaat..

Van:” BS/AL/HDB” (mindef.n1>
Datum: donderdag 14 november 2019 om 17:06:48
Aan:” BS/AL/DJZ!C1 BST” < mindef.nl>
Onderwerp: Kamerbrief Herwijnen parafenljn

Beste
De brief in de bijlage aan de Eerste Kamer over Herwijnen (BS2019021077) zit nu in de parafenlijn. De planning
van de brief is dat deze aanstaande maandag (!) uitgaat. Heb jij nog tekstsuggesties? Moet jouw directeur paraaf
geven hiervoor?
Groet,

senior beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB l Den Haag l
Postbus 20701 l 2500 ES l Den Haag l The Nethedands

www defensie. n 1
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BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 14:52
Aan:
Onderwerp: Re: SMART-L alternatieve locaties

Ja hoor, die hint had ik al begrepen ©

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 15 nov. 2019 om 14:30 heeft mindefnl’T < mindef.nl> het volgende
geschreven:
>

> misschien wil jij hier komende dinsdag bij zijn?
>

> Original Appointment----
> From: mindef.nl<mailto: mindefnl>

mindef.nl<mailto: mindef.nl»
> Sent: Thursday, November 14, 2019 10:00 AM
> To: mindef.nI<mailto: mindef.nl>; (

mindef.nl<mailto:. mindef.nI>;
rijksoverheid. nl< mailto: rijksoverheid. ni>;

rijksoverheid .nl< mailto: rijksoverheid .nl>;
mindef.nl<mailto: mindef.nl>;

mindef.nI<mailto: mindef.nl>;

> Subject: SMART-L alternatieve locaties
> When: Tuesday, November 19, 2019 11:00 AM-12:30 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern,
Rome, Stockholm, Vienna.
> Where: TNO - Oude Waalsdorpervlakte
>

>

>

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

> This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or
if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
> <SMART-L alternatieve locaties>
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and
for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

[Paginanummer]



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Operationele kwalitatieve analyse van de alternatieve locaties voor de

Overzicht van de locaties:

SMART-L

De radardekking vanaf Herwijnen valt redelijk goed in het midden van zuid Nederland. Dit is
operationeel voordelig voor zowel de situatie van twee radars als in geval er Wier buiten werking
is. De radardekking boven de randstand en overige richtingen laat weinig tot geen verstoringen
zien. De locatie Herwijnen is derhalve operationeel acceptabel.
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H e rw ij n en:

Art. 10(1) (b)

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK



Maasdam:

Buiten reikwijdte

Kijfhoek:

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Buiten reikwijdte

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

De radardekking vanaf Maasdam valt relatief ver naar het zuidwesten van Nederland, wat
operationeel nadelig is in geval de radar in Wier buiten werking is. Voorts is de verstoring van de
radardekking boven de randstad en in andere richtingen door hoogbouw operationeel onacceptabel.
Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.

- 1 --
-:-;.:.

De radardekking vanaf Kijfhoek valt relatief ver naar het zuidwesten van Nederland, wat
operationeel nadelig is in geval de radar in Wier buiten werking is. Voorts is de verstoring van de
radatdekking boven de randstad en in diverse andere richtingen door hoogbouw operationeel
onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.



Bergambacht

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

De radardekking vanaf Bergambacht toont significante verstoring van de radardekking in diverse
richtingen door hoogbouw in Rotterdam en hoogspanningsmasten over de lek. Dat is operationeel
onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Buiten reikwijdte

Groot-Ammers
Buiten reikwijdte

•

..,,

De radardekking vanaf Groot-Ammers toont verstoring van de radardekking in diverse richtingen
door hoogbouw in Rotterdam, hoogspanningsmasten over de lek en een betoncentrale. Dat is
operationeel onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.



Nieuwpoort

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

De radardekking vanaf Nieuwpoort toont enige verstoring van de radardekking richtingen het
oosten door de watertoren in Meerkerk en de asfaltfabriek in Blokland. Voorts is er enige verstoring
van de radardekking richting het noorden door hoogbouw in Utrecht. De verstoringen zijn
operationeel acceptabel. Voorts is de ligging van de radardekking centraal in zuid Nederland en de
dekking boven de randstad operationeel acceptabel. Deze locatie is derhalve operationeel
acceptabel.

Mee rke rk
Buiten reikwijdtë

De radardekking vanaf Meerkerk toont significante verstoring van de radardekking richtingen het
oosten door de watertoren in Meerkerk. Voorts is er enige verstoring van de radardekking richting
het noorden door hoogbouw in Utrecht. Met name de verstoring door de watertoren is operationeel
onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Buiten reikwijdte

,.,

. . .



Goudriaan

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

De radardekking vanaf Goudriaan toont enige verstoring van de radardekking richtingen het oosten
door de watertoren in Meerkerk en de asfaltfabriek in Blokland. Voorts is er enige verstoring van de
radardekking richting het noorden door hoogbouw in Utrecht. De verstoringen zijn operationeel
acceptabel. Voorts is de ligging van de radardekking centraal in zuid Nederland en de dekking
boven de randstad operationeel acceptabel. Deze locatie is derhalve operationeel acceptabel.

De radardekking vanaf Leerdam toont verstoring van de radardekking in diverse richtingen door
bebouwing. De verstoring van de radardekking boven de randstad als gevolg van de asfaitfabriek is
operationeel onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.

Buiten reikwijdte

4

4

Leerdam
Buiten reikwijdte

—

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK



As peren

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

De radardekking vanaf Asperen toont verstoring van de radardekking in diverse richtingen door
bebouwing. De verstoring van de radardekking boven de randstad als gevolg van de hoogbouw in
Leerdam is operationeel onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Buiten reikwijdte

Leudserheide:
Buiten ieikwijdte

De radardekking vanaf de Leuserheide toont ernstige verstoring van de radardekking boven de
radardekking als gevolg van de hoogbouw in Utrecht. Dit is operationeel onacceptabel. Deze locatie
valt derhalve om operationele redenen af.



Amerongen:

:4 S’

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

1

t 1

toont ernstige verstoring van de radardekking boven de radardekking als gevolg van de hoogbouw
in Utrecht en richting het noordoosten als gevolg van de Veluwe. Dit is operationeel onacceptabel.
Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.
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BS/AL/DCO

Van: - tno.nl>
Verzonden: donderdag 21 november 2ö19 10:52
Aan -

rijksoverheid ni rijksoverheid nI

_____

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;; MA,
BS/AL/HDB, Ing DMO/PROJN/PROJNDIP

CC Zwamborn A P M - EMSD,
BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr;j AOCS NM/7JOSQN

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

Ik zou verwachten dat, gegeven de politieke gevoeligheid van dit dossier, een transparant afwegingsproces moet
worden gepresenteerd. Echter, ik ben geen politicus, noch de schrijver van het rapport, het is aan ‘jullie’ om
volksvertegenwoordigers te overtuigen.

Indien de uitslag van mijn vergelijk niet bevalt, dan zijn klaarblijkelijk de weegfactoren verkeerd gekozen.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl
Sent: Thursday, November 21, 2019 9:42 AM
To: t rijksoverheid.nI;.

_______

rijksoverheid.nI;
= mindef ni, mindef nI, mindef nI

Cc , , — mindef nI, mindef nI
Subject: RE: Nieuwe Iine-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties.

Dank,

Hoewel we de numerieke resultaten met de buitenwacht zouden kunnen delen, adviseer ik om het te houden bij de
visuele (CARPET) plaatjes, de kwalitatieve operationele appreciatie van de meetresultaten (mcl. PERSEUS) en de
analyse van RVB tav realisatietijd. Een goede getalsmatige score van de dekking kan namelijk uit operationeel
perspectief geheel teniet worden gedaan door een enkele “deuk” in de dekking door een obstakel.

Groet,

Van: (Z <:• tno.nl>
Verzonden: woensdag 20 november 2019 15:12
Aan mindef nl>,

riiksoverheid ni rijksoverheid ni>,
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISRISAIR C2 < mindef ni>, MA, BS/AL/HDB

mindef ni>, Ing, DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef ni>
CC tno ni>, tno nl>
Onderwerp: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties.

Heren,



miste gisteren resultaten van dekking binnen Nederland, niet-aanvullend op Wier. In bijgaand Excel
spreadsheet is aan zijn wens voldaan, dit is nu ook in kaart gebracht. Verder is Nieuw Milligen in de Tabel
opgenomen, evenals Herwijnen-Vfroegop).

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

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

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

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

worden, gevoelige radar-informatie zit hier niet in.

Aarzel niet om vragen te stellen!

Vriendelijke groet,

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

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

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

Van: . rijksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 21 n nbêï2bïë J8:55
Aan MA, BS/AUHDG EMSD, CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2, ÇSK/PLV C-LSKIDO/C4ISR/SAIR C2
CC: ,CLRîPLV C-LSKJDO/C4ISR
Onderwerp: RE: wgb windprk Nâârd-BeveIand

Goedemorgen

Het lijkt me goed om het oordeel van p’ c.s. af te wachten. Dan weet je hoe het operationele gevoelen is
over de westelijke locaties en of je in dat opzicht echt geen misser maakt. Mijn inschatting is overigens ook deels
gebaseerd op de eerste indrukken van

Ik heb Zeeland de afgelopen weken meerdere keren geadviseerd

— r:ç-•

—--

—
--

Wat betreft RCR projecten. Alle windprojecten die door het rijk (lees: EZK) worden getrokken, verlopen via de RCR.
In de wet (Energiewet?) is vastgelegd dat dergelijke projecten langs die weg moeten worden gerealiseerd. Daarom
hoeven die RCR-procedures ook niet eerst door de Kamer te worden goedgekeurd, zoals ons nu overkomt. Daarom
zijn er ook geen goedkeuringen (door de Kamer) waarbij alternatieve plannen expliciet op tafel lagen. De
rijksprojecten wat betreft windparken zijn bij mijn weten alle terug te voeren tot de plannen die zijn vastgelegd in de
Structuurvisie Wind op Land. In de verschillende projectprocedures zijn de locaties gespecificeerd, met alle onrust
die daar bij hoort (NIMBY!), maar de procedure staat daarbij nooit ter discussie.

“Onze” RCR-procedure wordt gebruikt als een ouderwetse aanwijzing- of Nimby-procedure. Het is nu nog de enige
weg om een rijksproject te realiseren waar geen lokale medewerking aan wordt gegeven.

Vriendelijke groet,

S

Van: mindef.nl
Verzonden: donderdag 21 november 2019 00:28
Aan , mindef nl, @mindef nI
CC @mindef nI, mindef nI
Onderwerp: Re: vvgb windpark Noord-Beveland

Beste

Ik laat me even adviseren door de mensen die specifiek hierover gaan. Wellicht helpt het ook als de prov Zeeland
het belang van snel duidelijkheid ook kenbaar maakt in de EK.

Een aantal windenergieprojecten is ook via een RCR tot stand gekomen. Kun je een paar voorbeelden geven van
RCR-en die zijn goedgekeurd terwijl er theoretisch ook alternatieve locaties waren?

en graag jullie advies over de vraag van Wie is de uiteindelijke bevoegde om ja te zeggen (CLSK
gedelegeerd naar C4ISR?) wat heeft hij daarvoor uit den haag nodig? Kunnen we coulance toepassen ergo weten we
100% zeker dat er binnen het zoekgebied op minder dan 75 km geen locaties zijn...?

[PaginanummerJ



Directeur Integraal Beleid
+31

Op 20nov. 2019 om 12:21 heeftr. <frijksoverheid.nl> het volgende geschreven:

Ik stuur je onderstaande e-mail door van de Zeeuwse provinciale windcoördinator.
De provincie Zeeland maakt zich al een hele tijd sterk om de windparken op en rond de
Oosterscheldekering (mcl. deze op Noord-Beveland) van de grond te krijgen. Deze projecten zijn
voor Zeeland ook een belangrijke reden geweest dat ze zich zo sterk hebben gemaakt om de infihi
radar van Wemeldinge te bevorderen. De frustraties dat uitgerekend op dit moment Defensie de
vvgb niet afgeeft, zijn zeer hoog geworden. Het begrip voor de positie van Defensie is niet erg groot.

Gisteren ben ik, samen met o.a. bij TNO geweest en hebben we de resultaten van het
rekenwerk over de geselecteerde alternatieve locaties gepresenteerd gekregen. Aan de westkant
van ons zoekgebied zijn twee locaties over waar geen uitsluitingsgronden (invloedgebied
windturbines, hoogspanningsmasten, grootschalige infra, N2000, woningen) overheen liggen. Dit
betreft Maasdam in de Hoeksche Waard en Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht. Deze
locaties liggen binnen 75 km van Noord-Beveland en wanneer één van deze plekken serieus in beeld
zou zijn als alternatief voor Herwijnen, dan zullen de genoemde projecten in Zeeland opnieuw
berekend moeten worden.

De berekeningen van TNO wijzen echter uit dat deze locaties niet serieus in aanmerking kunnen
komen als een alternatief. De algehele dekking van Nederland en de randstad is er niet groot en de
ligging ten zuiden van Rotterdam zorgt voor veel schaduwplekken daar waar je het niet hebben wil.
De locaties scoren in het algemeen ook slechter dan Herwijnen. Ik kan mij niet voorstellen dat deze
locaties over gaan blijven om serieus rekening mee te houden.

Andere alternatieve locaties liggen verder dan 75 km van Noord-Beveland vandaan. Wat mij betreft
zou er dus geen inhoudelijke reden meer zijn om een vvgb nog langer achter te houden, gelet op het
belang dat die windprojecten ermee hebben. Ik zou je daarom in overweging willen geven om ons
de ruimte te geven voor het project op Noord-Beveland nu alsnog de wgb af te geven.

Het nadeel van zo’n besluit zou kunnen zijn dat je strikt genomen vooruit loopt op de uitkomsten
van het gehele locatieonderzoek. Wellicht datAft. 11 -

.1

Ik zal graag van je vernemen.
Vriendelijke groet,

Van:: @zeeland.nl>
Verzonden: dinsdag 19 november 2019 12:15
Aan: rijksoverheid.nl>; Huijbregts, Michiel
<Michiel.Huiibregts@rijksoverheid.nl>
Onderwerp: vvgb

Dag en -

Nav tel contact met jullie gisteren en vandaag heb ik zojuist contact gehad met de initiatiefnemer
van windpark Noord Beveland. Daaruit komt het volgende.

Op 29 november as moeten zij&t fOf2)) betalen f ;e aanbetaling) aan Nordex om zeker te
stellen dat dit bedrijf de turbines oplevert op ca 30 dec 2021. Er is inmiddels door alle gedoe een

[Paginanummer]



enorme vertraging ontstaan en de levering schuift bij het bedrijf naar achteren.M. 10 (2)(g)

.

—

-

____

Het rapport van TNO zal duidelijk maken (begrijp ik van jullie) dat windpark Noord Beveland niet
binnen de invloedsfeer van een mogelijk positie van de gevechtsradar zal vallen. Het zou dan toch
wel buitengewoon onredelijk zijn om die wgb nog vast te houden. 1 Mijn vraag aan jullie is in
hoeverre jullie kans zien om met het rapport in de hand die wgb voor windpark Noord Beveland te
regelen los van de verdere politieke behandeling van deze kwestie.?
Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.

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

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

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

Heren,

dônderdag 21 növ&ribr2019 07:09
MA BS/AUHDB -

_______________

CLSRJPLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
CLSPLVC-LSDOfC4lSR;

t - -
- CLSK/PLV CLSK/DÖ/C4ISR/SAIR C2, EMSD,

/AL/DS/Dir.PlanJAtdLuOptr
RE: wgb windpark Noord-Beveland

Groet,

Beste

Directeur Integraal Beleid

De genoemde locaties in het zuid-westen van het zoekgebied zien er idd niet goed uit. We komen deze
week nog met een CLSK uitspraak mbt de operationele (non)acceptatie van deze gebieden.

Van:’ MA, BS/AL/HDB
Verzonden: donderdag 21 november 2019 00:28
Aan: -

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
CC2 CLSK/PLV CLSK/DO/C4ISR ; MA, BS/ALJHDB
Onderwerp: Re: wgb windpark Noord-Beveland

Ik laat me even adviseren door de mensen die specifiek hierover gaan. Wellicht helpt het ook als de prov Zeeland
het belang van snel duidelijkheid ook kenbaar maakt in de EK.

Een aantal windenergieprojecten is ook via een RCR tot stand gekomen. Kun je een paar voorbeelden geven van
RCR-en die zijn goedgekeurd terwijl er theoretisch ook alternatieve locaties waren?

en graag jullie advies over de vraag van Wie is de uiteindelijke bevoegde om ja te zeggen (CLSK
gedelegeerd naar C4ISR?) wat heeft hij daarvoor uit den haag nodig? Kunnen we coulance toepassen ergo weten we
100% zeker dat er binnen het zoekgebied op minder dan 75 km geen locaties zijn...?

+31
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2597 AK Den Haag
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2509 JG Den Haag

www.tnonl

Van

Onderwerp
Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen

1. Inleiding
In het DMP-A document wordt voor de geëiste radardekking van de MPR-opvolgers
verwezen naar het NATO ACCS C&S document, [1]. Eisen zijn evenwel verwoord in
het SHAPE “Air Surveillance (Sensor) Plan” (ASP) uit 2006, [21. In
‘windturbinenormvergaderingen’ is gesproken over een lagere ondergrens van de
radardekking.1 De destijds gevoerde discussies hebben bij de behoeftesteller niet
geleid tot aangepaste eisen wat betreft de radardekking. In het B-beraad is gesteld
dat onderzocht moet worden of de dekking op de huidige locaties kan worden
verbeterd, wat in Uit stuk aan de orde komt. Tevens wordt in dit document aandacht
besteed aan enkele BMD eisen, voor zover die van invloed zijn op de radardekking.

Onze referentie
<vnr-ext>

Doorkïesnummer
+31 88 8664070

2. Historie
De huidige MPR installaties maken deel uit van de NADGE (NATO Air Defence Ground
Environment) radarketen, die van origine was opgezet om Russische long range
bommenwerpers (Tupolev Tu-95, codenaam ‘bear’) te detecteren. De wandkaart op
onderstaande foto toont het detectiebereik van de NADGE radars. De twee Nederlandse
radars lijken niet op deze kaart te staan, het Belgische systeem te Glons wel.

1 Motivehngen waren: het vermijden van onopgemertte penetratie van het Nederlandse luchtruim actie
Matthias Rust), het begeleiden van laagvliegende gevechtstoestellen boven de Noordzee. en het verruimen
van plaatsingsmogelijkheden van windturbines.

Aan

Datum
17 december2072

Figuur 1 Ondertekening van het NADGE initiatief op 1juli 1966.
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In een door TNO uitgevoerde studie naar de prestaties van de MPR’s, [3], bleek dat de
lage-hoogte-dekking van de radar in Wier op orde is, terwijl de dekking van het
systeem te Nieuw Miuigen te wensen overlaat. De oorzaak is evident; Nieuw Milligen is
gelegen aan de westelijke rand van de Veluwe. Het terreinhoogteprofiel in oostelijke
richting wordt gegeven in Figuur 2. De MPR antenne bevindt zich ter hoogte van de
cirkel op de linker verticale as (onder het getal ‘60’), de schaalverdeling is de hoogte in
m (ten opzichte van de EGM96 geoïde, wat vergelijkbaar is met NAP).

Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
2110

Figuur 2: Terreinprofiel in oostelijke richting vanaf radarpost Nieuw Miliigen.

Een terreinhoogtekaart met de radarpost Nieuw Milligen in het midden wordt
weergegeven in Figuur 3. Ook in zuid-westelijke richting is de lage-hoogte-dekking
gebrekkig, veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Voor dekkingsdiag rammen van
Wier en Nieuw Milligen bij verschillende doelhoogten refereren wij naar [3].

ONGERUBRICEERD
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Datum
11 december 2012

Onze re[erentie
<vnr-ext>

Blad
3/10

Omdat bij NADGE de primaire interesse uitging naar Russische long range
bommenwerpers die op aanzienlijke hoogte vliegen, werd het door de geografische
omstandigheden veroorzaakte verlies aan lage hoogte dekking van het systeem Nieuw
Milligen klaarblijkelijk niet als bezwaarlijk gezien.
Vanwege de aardkromming wordt een hoogvliegend naderend doel eerder
gedetecteerd dan een laagvliegend naderend doel, zoals in Figuur 3 is geïllustreerd.
Tevens wordt terreinaccidentatie minder prominent voor hoogvliegers, hetgeen
eveneens in Figuur 3 (rechter diagram) is geïllustreerd. Het dekkingsdiagram van de
radar Nieuw Milligen voor een doel op 30.000 voet ziet er dan ook alleszins redelijk uit.
Situatie B uit de rechter figuur doet zich dan voor

B

Figuur 3. Links: een doel dat op lage hoogte naar een radar vliegt (traject Al zal op een kortere afstand tot de

radar voor het eerst gedetecteerd worden dan een doel dat op grote hoogte naar de radar vliegt (traject B).

Rechts: naarmate de vlieg hoogte toeneemt heeft men minder last van terreinaccidentatie. Doel A zal ten

gevolge van afscherming later gedetecteerd worden. Bij doel B treedt dit effect niet op.

Figuur 3: Terreinhoogtekaart, gebaseerd op space shuttle hoogte data (STRM). De stip in het midden is de

locatie van radarpost Nieuw tulilligen.

N
h.
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3. Verbeteren van lage hoogte dekking
In tegenstelling tot Wier (Radar Post Noord) is radarpost Nieuw Milligen vanwege de
topologie van het omringende landschap geen optimale locatie. Een triviale oplossing
is dan ook: wijk uit naar een andere locatie. Een andere remedie om de dekking te
verbeteren is het omhoog brengen van de antenne. Om aan de oostkant de effecten
veroorzaakt door het terreinprofiel te verkleinen moet men voor Nieuw Miltigen echter
denken aan een mast van aanzienlijke hoogte. Figuur 4 toont zogenaamde iine-of-sight
dekkingsdiagrammen voor een doel op 1000 voet hoogte en voor een doet op 5000
voet hoogte, bij de huidige antennehoogte, en bij een radarmast van 60 m hoog. Deze
diagrammen geven een goede eerste indruk van de radardekking die gehaald kan
worden. In het gekleurde vlak is het doel in zicht’ Wanneer de rand van het gekleurde
vlak rafelig is betekent dit dat er afscherming door terrein plaatsvindt, waarbij het
terrein het zicht op de horizon belemmert.

Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
4/10

De extra dekking die ten gevolge van de (beduidend) hogere mast verkregen wordt
blijkt voor de noord-west sector zeer sterk te zijn. Het verlengen van de radarmast

Figuur 4: Line-of-sight diagrammen voor de huidige antennehoogte (boven) en een antennehoogte van 60 m

boven het maaiveld (onder). Links: doelhoogte 1000 voet, rechts: doelhoogte 5000 voet De afstanden bij de

ringen zijn in NM

ONGERUBRJCEERD
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levert aan de oostkant circa 15 NM op. Analyse toont voorts aan dat de oppervlakte
van het dekkingsgebied lineair toeneemt met de hoogte van de mast; een optimale
masthoogte is derhalve lastig te destilleren. Vergelijkbare diagrammen voor de
radarstations Wier, Herwijnen en Gilze-Rijen worden gegeven in Appendix A.
Dekkingdiagrammen voor radarstation Nieuw Milligen en verschillende
antennehoogten worden gegeven in Appendix B.
Naast het aanpassen van de hoogte waarop zich de radarantenne bevindt is het aantal
middelen om de dekking te verbeteren beperkt. Voor de volledigheid noemen wij een
tweetal.
• In geaccidenteerd terrein is het toepassen van VHF/UHF (30— 1000 MHz) radar

geopperd omdat diffractie (breking) aan terreinstructuren zich sterker voordoet bij
deze relatief lage Uraaggolffrequenties. Een nadeel is dat de antenne relatief groot
moet zijn om goede hoeknauwkeurigheid te bereiken. Ook begeeft men zich in een
drukbezet frequentiegebied, denk aan communicatie, GPS, radio en televisie.
Geen der respondenten van REl heeft dan ook een VHF/UHF systeem
voorgesteld, wel S-band (rond 2700 MHz, zoals de huidige MPR) of L-band (rond
1300 MHz).

• Wanneer multipad in het verticale vlak zich voordoet (denk aan shipborne radar),
dan is het gebruik van hogere radarfrequenties profijtelijk, zie de met CARPET
gemaakte diagrammen voor een L-band en een S-band systeem, waarbij het gaat
het om de hoogte van de onderste flank van het dekkingsdiagram. Het effect dat
de lage-hoogte-dekking bij L-band minder is, is te compenseren door bij
toepassing van L-band de antenne hoger te plaatsen. Radacspecifieke aspecten
(zoals zendvermogen en ontvangergevoeligheid) laten we hier buiten
beschouwing

Datum
11 december 2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
5/10

De conclusie is dan ook dat in eerste instantie de hoogte van de antenne in relatie tot
de terreinaccidentatie beschouwd moet worden.

ONGERUBRICEERD

Figuur 4: Verticale dekkingsdiagrammen bij L-band (links) en bij S-band (rechts). In het donker-rode vlak is

de single-scan detertiekans 80% of meet.
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Datum
11 december2012

4. BMD Onze referentie

In de Herjkingsnota heeft de behoeftesteller ambities op het gebied van BMD kenbaar <vnrxt>

gemaakt. Gesteld wordt dat de MPR-vervanger een ballistisch doel op minimaaT 1000 Blad

km afstand ‘en bij voorkeur meer’ moet kunnen waarnemen. Niet wordt aangegeven 6/10

welk type doel of welke radardoorsnede hierbij hoort, wat het toetsen van aangeboden
systemen bemoeilijkt.
Of Nieuw Milligen als locatie geschikt is voor BMD, hangt af van de elevatiehoek
waaronder het missile binnen het radarbereik komt. Dit is weer afhankelijk van de
dracht van het missile, en de afstand waarop het missiTe gelanceerd wordt. In de
Herijkingsnota wordt gesproken over medium tot intermediate range missiles voor vast
opgestelde sensoren, en over short en medium range missiles voor een systeem dat
verplaatsbaar is.
De dracht van deze missiles is als weergegeven in Tabel 1 Het apogeum (hoogste
punt) van het traject is ruwweg 1/5 1/3 deel van de dracht.

Tabel 1. Dracht van ballistische missiles.
Missile Dracht (km)
Short Range Ballistic Missile < 1000
Medium Range Ballistic Missile 1000 tot 2500
Intermediate Range Ballistic Missile 1 2500 tot 3500

Het is profijtelijk de radar die voorwaarschuwing verschaft zo dicht mogelijk bij de
lanceerlocatie te situeren, opdat voldoende tijd beschikbaar is. Binnen een straal van
1000 km rond Nederland bevinden zich louter landen die tot het NAVO
bondgenootschap behoren. De vier dichtstbijzijnde niet-NAVO-landen zijn Wit Rusland,
Oekraïne, Rusland en Algerije. Mogelijk houdt de behoeftesteller rekening met dreiging
vanaf zee.
Een missile dat gaat van Iran naar Israël of vice versa zal door een in Nederland
gestationeerde radar niet gezien worden, de afstand bedraagt meer dan 3000 km. In
oostelijke richting kan het huidige systeem te Nieuw Mlligen doelen boven 0.4e
elevatie waarnemen, vanwege de heuvelrug van de Veluwe. Op 1000 km afstand moet
de hoogte om die reden minstens 66 km zijn. Voor dreiging uit het oosten, voorbij
NAVO grondgebied gelanceerd (overvIïegers’), zal het derhalve niet nodig te zijn om te
antenne hoger te plaatsen.

5. Conclusies
In deze notitie wordt een indruk gegeven van de lage hoogte dekking van het
radarsysteem te Nieuw Milligen. Een mast van circa 60 m hoog is nodig opdat de radar
over de Veluwe heen kan kijken. De dekking tegen Iaagvliegers blijft bij een dergelijke
masthoogte evenwel beperkt. Voor het waarnemen van een ballistisch doel is de
huidige antennehoogte mogelijk wel geschikt, maar afhankelijk van de lanceerpositie
en de dracht. Om dit nader te beoordelen is het nodig dat inzage wordt verschaft in
plausibele BMD scenario’s. Ook voor dekking op lage hoogte moet de eis kenbaar
gemaakt worden, opdat een gefundeerde uitspraak omtrent de benodigde masthoogte
kan worden gedaan.

ONGERUBRICEERD
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6. Referenties Onze referentie
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7. Afkortingen
BMD Ballistic Missile Defence
CARPET Computer Aided Radar Performance Evaluation Tool
DMP Defensie Materieelproces
GPS Global Positioning System
MPR Medium Power Radar
NADGE NATO Air Defense Ground Environment
RFI Request For Information
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk

Onderzoek
UHF Ultra High Frequency
VHF Very High Frequency
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Appendix A

iveau is op

Onze referentie
<vnr-ext>
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FiguurA.2: Locatie Herwijnen. links doelhoogte 1000 voet, rechts doelhoogte 5000 voet, het maaiveldniveau

is op 2 m. De antenne bevi
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.,_jr BI: Antennehoogten L) (links) en m(rechts) ooven maaivela. De hoogte van het - u ii.
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t 8.4: Antennehoogten
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Ministerie van Defensie

Plein 4
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Postbus 20701
2500 ES Den Haag
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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22 Onze referentie

2513 AA Den Haag BS201g021077

Afschrift aan
De Voorzitter van de Tweede
Kamer, Plein 2
2511 CR Den Haag
der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 M Den Haag

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Datum 22 november 2019
Betreft Beantwoording vragen Besluit tot toepassing Rijkcoördinatieregeling

Herwijnen

Naar aanleiding van een mondeling overleg met de commissies voor Buitenlandse
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving over het Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling in
Herwijnen op 5 november 2019, heeft u mij in uw brief (165192. 17u) van 13
november 2019 nog twee aanvullende vragen gesteld.

1. De eerste vraag was of ik een overzicht kon geven van de verschillende
stappen en de overwegingen die hebben geleid tot de keuze voor Herwijnen
als meest dan wel enige geschikte locatie voor het militair radarstation.

2. De tweede vraag was wanneer ik verwacht dat het onderzoek naar
alternatieve locaties is afgerond.

Met deze brief beantwoord ik de door u gestelde vragen.

Ik ben mij ervan bewust dat er bij de omwonenden zorgen om de plaatsing van
de radar zijn. Naar aanleiding van een brief van en gesprek met de gemeente
West Betuwe heb ik toegezegd samen met de gemeente en omwonenden een
onderzoek naar alternatieve locaties uit te voeren. Daarnaast heb ik toegezegd
een onderzoek naar cumulatieve effecten uit te voeren. De gemeente West
Betuwe heeft bijgedragen aan de onderzoeksvraag van dit onderzoek. Beide
onderzoeken zijn in volle gang. Indien er alternatieve locaties zijn die evengoed
als of beter voldoen dan de locatie te Herwijnen en die op korte termijn
beschikbaar zijn stopt de uitvoering van de Rijkscoördinatieregeling en zal ik eerst
de alternatieven nader in beschouwing nemen.
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Overwegingen en stappen die hebben geleid tot de keuze voor Herwijnen
als meest geschikte locatie voor het militair radarstation
In mijn brief van 25 oktober 2019 “Antwoord op de vragen vanuit de commissies
BDO en IWO over het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten
behoeve van het project militair radarstation Herwijnen” heb ik aangegeven dat
het noodzakelijk is de meer dan 40 jaar oude radars te vervangen en welke
overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de locatiekeuze Herwijnen. Deze
waren:

1. Optimale radardekking (vrije zichtlijnen);

2. Optimale spreiding met de radar in Wier;

3. De mogelijkheid een zendvergunning te krijgen;

4. De mogelijkheid het terrein te bestemmen als defensieterrein met voldoende
mogelijkheden voor ruimtelijke indeling.

Als eerste stap bij de noodzakelijke vervanging van de twee radarstations is
gekeken naar de mogelijkheid de bestaande radars te Wier en Nieuw-Milligen te
vervangen. Voor de radar in Wier was dit mogelijk. Voor de radar in Nieuw
Milligen was dit binnen de eisen echter niet mogelijk:

1. Er is slechts een beperkte detectiecapaciteit op lage hoogte. Dit wordt
veroorzaakt doordat de radar tussen enerzijds de Utrechtse Heuvelrug en
anderzijds de Hoge Veluwe ligt (zie figuur 1). Er is zelfs overwogen de radar
op een toren die hoger is dan 60 meter te plaatsen. Maar het zicht zou nog
steeds beperkt zijn en de spreiding tussen de beide radars zou niet optimaal
zijn. Zie ook het volgende punt.

1 De noordelijk gelegen radar staat in Wier, te Friesland.

2. De beide radars staan te dicht bij elkaar. Om voor een zo compleet mogelijke
radardekking van Nederland te zorgen is een betere spreiding tussen beide
radars1, en daarmee een locatie die verder naar het zuidwesten is gelegen,
noodzakelijk.

Figuur 1: Detectie op lage hoogte (1.000 voet) van de radarlocatie. Nieuw Milligen wordt beperkt door de Hoge
Veluwe en de utrechtse Heuvelrug. Het blauw gekleurde gebied is het gebied waarbinnen vliegtuigen kunnen
worden gezien die op 300 meter hoogte vliegen. Het detectiegebied is kleiner voor lager vliegende vliegtuigen
en uiteraard groter voor hoger vliegende vliegtuigen. Het diagram is tot stand gekomen door gebruik te maken
van het programma CARPET (“computer aided radar performace evaluation tool”) van TNO.
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Als tweede stap is er daarom in 2012 voor gekozen te zoeken naar een meer
zuidwestelijk gelegen alternatief voor Nieuw-Milligen. Hierbij is het TNO
onderzoek van 2012 gebruikt. Zoals toegezegd tijdens het mondeling overleg van
5 november voeg ik als bijlage dit TNO onderzoek. In dit onderzoek is gekeken
naar de meest optimale militaire locatie in zuid Nederland (vliegveld Gilze-Rijen).
Ter referentie is ook de voormalige radarlocatie van Luchtverkeersleiding
Nederland te Herwijnen meegenomen. De locatie Gilze Rijen schoot ook tekort
voor wat betreft de afdekking van met name het noordwestelijk deel van de
Randstad (zie figuur 2).

In 2014 kwam de locatie Herwijnen beschikbaar. Deze locatie kwam uit het TNO
onderzoek als de meest geschikte locatie naar voren. De vrije zichtlijnen (zie
figuur 3), de geografisch gunstige ligging en de afstand tot obstakels, waren
elementen die daarbij positief in het oog sprongen. In 2015 bleek dat de locatie
Herwijnen eenvoudig te verwerven was en dat er draagvlak bij de gemeente
Lingewaal was voor de plaatsing van een radar. Dit heeft ertoe geleid dat er
destijds geen aanleiding was om uitgebreid nader onderzoek te doen naar
eventuele andere alternatieve locaties en aldus is de keus voor Herwijnen
gemaakt.

Figuur 2: Vanaf locatie Cilze Rijen is de detectiecapaciteit op lage hoogte boven het noordwestelijk deel van de
Randstad onvoldoende. Amsterdam wordt nauwelijks afgedekt de Noordzeekanael- monding bij Ijmuiden
helemaal niet, De radar in Wier heeft daar ook geen radardekking op lage hoogte.
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Gedurende dit traject zijn er vanwege het Energieakkoord plannen gemaakt om
windmolenparken te realiseren, onder andere in de provincie Flevoland. De
werking van radars wordt verstoord door hoogbouw en windmolens. Naar mate
de windmolens groter zijn en dichter bij een radar staan, veroorzaken zij meer
verstoring. Ondanks dat moderne radars hier minder gevoelig voor zijn, is met
name bij grootschalige windenergieprojecten de verstoring niet acceptabel.
Daarom kunnen bij plaatsing van de nieuwe radar op Nieuw-Milligen geplande
grootschalige windenergieprojecten in Flevoland geen doorgang vinden. Door de
keuze van verder zuidelijk gelegen locatie wordt daardoor ruimte gecreëerd voor
grote windenergieparken in Flevoland.

Figuur 3: Locatie Herwijnen biedt goede zichtlijnen op lage hoogte over de Randstad en het zuidwestelijk deel
van Nederland.
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Verwachte afronding van het onderzoek naar alternatieve locaties
Op dit moment voert Defensie samen met TNO dit onderzoek uit en het is mijn
streven dit medio december te kunnen aanbieden. Deze doorlooptijd blijkt helaas
langer te zijn dan vooraf was ingeschat. Dat komt door de complexe en daarmee
tijdrovende berekeningen die moeten worden gemaakt om te bepalen binnen
welk geografisch gebied de zichtlijnen operationeel acceptabel zijn, zoals dat op
de locatie Herwijnen het geval is. Deze berekeningen zijn bepalend voor het
vaststellen van het zoekgebied voor alternatieve locaties. Het zoekgebied is op 8
november online gezet (zie figuur 4). Daarnaast kost het tijd om alternatieven die
door omwonenden zijn aangedragen te beoordelen.

Drs. 8. Visser

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
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Onderwerp
Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen

‘t. Inleiding
In het DMP-A document wordt voor de geëiste radardekking van de MPR-opvolgers
verwezen naar het NATO ACCS C&S document, [1]. Eisen zijn evenwel verwoord in
het SHAPE ‘Air Surveillance (Sensor) Plan” fASP) uit 2006, t2] In
‘windturbinenormvergadertngen’ is gesproken over een lagere ondergrens van de
radardekking ‘De destijds gevoerde discussies hebben bij de behoeftesteller niet
geleid tot aangepaste eisen wat betreft de radardekking In het 8-beraad is gesteld
dat onderzocht moet worden of de dekking op de huidige locatïes kan worden
verbeterd, wat in dit stuk aan de orde komt. Tevens wordt in dit document aandacht
besteed aan enkele BMD eisen, voor zover die van invloed zijn op de radardekking.

rifodeskJtno r

Datum
11 december2012

Onze referentie
‘vnr-ext>

Doorklesnummor
+31 888664070

Motiveringen waren het vermijden van unopgemerkte penetratie van het Nederiand5e luchtruim ‘actie
Matthias Rust), het begeleiden van laagvliegende gevechtstoestellen boven de Noordzee. en het verruimen
van plaatsingsmogelijkheden van windturbines

Aan

2. Historie
De huidige MPR installaties maken deel uit van de NADGE (NATO Air Defence Ground
Environment) radarketen. die van origine was opgezet om Russische long range
bommenwerpers (Tupolev Tu-95, codenaam ‘beat’) te detecteren, De wandkaart op
onderstaande foto toont het detectiebereik van de NADGE radars. De twee Nederlandse
radars lijken niet op deze kaart te staan, het Belgische systeem te Glons wel.

Figuur 1 Ondertekening van het
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In een door TNO uitgevoerde studie naar de prestaties van de MPR’s, [3], bleek dat de
lage-hoogte-dekking van de radar in Wier op orde is, terwijl de dekking van het
systeem te Nieuw Milligen te wensen overlaat. De oorzaak is evident; Nieuw Milligen is
gelegen aan de westelijke rand van de Veluwe. Het terreinhoogteprofiel in oostelijke
richting wordt gegeven in Figuur 2. De MPR antenne bevindt zich ter hoogte van de
cirkel op de linker verticale as (onder het getal 60’), de schaalverdeling is de hoogte in
m (ten opzichte van de EGM96 geoïde, wat vergelijkbaar is met NAP).

Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
2/10

——

—--—-4* 1 i
Figuur 2: Terreinprofiel in oostelijke richting vanaf radarpost Nieuw Milligen.

Een terreinhoogtekaart met de radarpost Nieuw Milligen in het midden wordt
weergegeven in Figuur 3. Ook in zuid-westelijke richting is de lage-hoogte-dekking
gebrekkig. veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Voor dekkingsdiagrammen van
Wier en Nieuw Milligen bij verschillende doelhoogten refereren wij naar [31.
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Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
3/10

Omdat bij NADGE de primaire interesse uitging naar Russische long range
bommenwerpers die op aanzienlijke hoogte vliegen, werd het door de geografische
omstandigheden veroorzaakte verlies aan lage hoogte dekking van het systeem Nieuw
Milligen klaarblijkelijk niet als bezwaarlijk gezien.
Vanwege de aarukromming wordt een hoogvliegend naderend doel eerder
gedetecteerd dan een laagvliegend naderend doel, zoals in Figuur 3 is geïllustreerd.
Tevens wordt terreinaccidentatie minder prominent voor hoogvliegers. hetgeen
eveneens in Figuur 3 (rechter diagram) is geïllustreerd. Het dekkingsdiagram van de
radar Nieuw Milligen voor een doel op 30.000 voet ziet er dan ook alleszins redelijk uit.
Situatie 6 uit de rechter figuur doet zich dan voor

Figuur 3 Links een doel dat op lage hoogte naar een radar vliegt (traject A) zal op een kortere afstand tot de

radar voor het eerst gedetecteerd worden dan een doel dat op grote hoogte naar de radar vliegt (traject B).

Rechts: naarmate de vlieghoogte toeneemt heeft men minder tast van terreinaccidentatie. Doel A zal ten

gevolge van afscherming later gedetecteerd worden. Bij doel B treedt dit effect niet op.

b

Figuur 3: Terreinhoogtekaart, gebaseerd op space shuttle hoogte data (STRM). De stip in het midden is de

locatie van radarpost Nieuw Miltigen.

‘S

B
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3. Verbeteren van lage hoogte dekking
In tegenstelling tot Wier (Radar Post Noord) is radarpost Nieuw Milligen vanwege de
topologie van het omringende landschap geen optimale locatie. Een triviale oplossing
is dan ook: wijk uit naar een andere locatie. Een andere remedie om de dekking te
verbeteren is het omhoog brengen van de antenne. Om aan de oostkant de effecten
veroorzaakt door het terreinprofiel te verkleinen moet men voor Nieuw Milligen echter
denken aan een mast van aanzienlijke hoogte. Figuur 4 toont zogenaamde Iine-of-sight
dekkingsdiagrammen voor een doel op 1000 voet hoogte en voor een doel op 5000
voet hoogte, bij de huidige antennehoogte, en bij een radarmast van 60 m hoog. Deze
diagrammen geven een goede eerste indruk van de radardekking die gehaald kan
worden. In het gekleurde vlak is het doel in zicht.’ Wanneer de rand van het gekleurde
vlak tafelig is betekent dit dat er afscherming door terrein plaatsvindt, waarbij het

het zicht c

ringen zijn in NM

De extra dekking die ten gevolge van de (beduidend) hogere mast verkregen wordt
blijkt voor de noord-west sector zeer sterk te zijn. Het verlengen van de radarmast

Datum
11 december2012

Onze reterentie
‘vnr-eict>

Blad
4/10

__r 4. Line-o ..ight diagrammen voor de huidige antennehoogte (boven) en een antennehoogte van 60 m

boven het maaiveld (onder). Links doelhoogte 1000 voet, rechts doelhoogte 5000 voet De afstanden bij de
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levert aan de oostkant circa 15 NM op. Analyse toont voorts aan dat de oppervlakte
van het dekkingsgebied ineair toeneemt met de hoogte van de mast, een optimale
masthoogte is derhalve lastig te destilleren; Vergelijkbare diagrammen voor de
radarstations Wier, Herwijnen en Gilze-Rijen worden gegeven in Appendix k
Dekkingdiagrammen voor radarstation Nieuw Milligen en verschillende
antennehoogteri worden gegeven in Appendix B.
Naast het aanpassen van de hoogte waarop zich de radarantenne bevindt is het aantal
middelen om de dekking te verbeteren beperkt. Voor de volledigheid noemen wij een
tweetal
• In geaccidenteerd terrein is het toepassen van VHF/UHË (30 — 1000 MHz) radar

geopperd omdat diffractie (breking) aan terreinstructuren zich sterker voordoet bij
deze relatief lage draaggolifrequenties. Een nadeel is dat de antenne relatief groot
moet zijn om goede hoeknauwkeurigheid te bereiken. Ook begeeft men zich in een
drukbezet frequentiegebied, denk aan communicatie, GPS, radio en televisie.
Geen der respondenten van REl heeft dan ook een VHF/UHF systeem
voorgesteld, wel S-band (rond 2700 MHz, zoals de huidige MPR) of L-band (rond
1300 MHz).

• Wanneer multipad in het verticale vlak zich voordoet (denk aan shipborne radar).
dan is het gebruik van hogere radarfrequenties profijtelijk, zie de met CARPET
gemaakte diagrammen voor een L-band en een S-band systeem, waarbij het gaat
het om de hoogte van de onderste flank van het dekkingsdiagram. Het effect dat
de lage-hoogte-dekking bij L-band minder is, is te compenseren door bij
toepassing van L-band de antenne hoger te plaatsen. Radarspecifieke aspecten
(zoals zendvermogen en ontvangergevoeligheid) laten we hier buiten
beschouwing.

Datum
11december2012

Onze referentie
.cvnr-ext>

Blad
5/10

Figuur 4 Verticale dekkingsdiagrammen bij L-band (links) en bij S-band (rechts). In het donker-rode vlak is

de single.scarl detectiekans 80% of meet.

De conclusie is dan ook dat in eerste instantie de hoogte van de antenne in relatie tot
de terreinaccidentatie beschouwd moet worden

ONGERUBRICEERD
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4. EMD Onze referentie

In de Herijkingsnota heeft de behoeftesteller ambities op het gebîed van BMD kenbaar <>

gemaakt. Gesteld wordt dat de MPR-vervanger een ballistisch doel op minimaal 1000 Blad

km afstand ‘en bij voorkeur meer’ moet kunnen waarnemen. Niet wordt aangegeven 6/10

welk type doel of welke radardoorsnede hierbij hoort, wat het toetsen van aangeboden
systemen bemoeilijkt.
Of Nieuw Milligen als locatie geschikt is voor BMD, hangt af van de elevatiehoek
waaronder het missile binnen het radarbereik komt. Dit is weer afhankelijk van de
dracht van het missile, en de afstand waarop het missile gelanceerd wordt. In de
Herijkingsnota wordt gesproken over medium tot intermediate range missiles voor vast
opgestelde sensoren, en over short en medium range missiles voor een systeem dat
vetplaatsbaar is.
De dracht van deze missiles is als weergegeven in Tabel 1 Het apogeum (hoogste
punt) van het traject is ruwweg 1/5 â 1/3 deel van de dracht.

Tabel 1. Dracht van batlistische missiles.
Missile Dracht (km)
Short Range Ballistic Missile < 1000
Medium Range Ballistic Missile 1000 tot 2500

, Intermediate Range Ballistic Missile 2500 tot 3500

Het is profijtelijk de radar die voorwaarschuwing verschaft zo dicht mogelijk bij de
lanceerlocatie te situeren, opdat voldoende tijd beschikbaar is. Binnen een straal van
1000 km rond Nederland bevinden zich louter landen die tot het NAVO
bondgenootschap behoren. De vier dichtstbijzijnde niet-NAVO-landen zijn Wit Rusland,
Oekraïne, Rusland en Algerije. Mogelijk houdt de behoeftesteller rekening met dreiging
vanaf zee.
Een missile dat gaat van Iran naar Israël of vice versa zal door een in Nederland
gestationeerde radar niet gezien worden, de afstand bedraagt meet dan 3000 km. In
oostelijke richting kan het huidige systeem te Nieuw Milligen doelen boven 0.4e
elevatie waarnemen, vanwege de heuvelrug van de Veluwe. Op 1000 km afstand moet
de hoogte om die reden minstens 66 km zijn. Voor dreiging uit het oosten, voorbij
NAVO grondgebied gelanceerd (‘overvliegers’), zal het derhalve niet nodig te zijn om te
antenne hoger te plaatsen.

5. Conclusies
In deze notitie wordt een indruk gegeven van de lage hoogte dekking van het
radarsysteem te Nieuw Milligen. Een mast van circa 60 m hoog is nodig opdat de radar
over de Veluwe heen kan kijken. De dekking tegen laagvliegers blijft bij een dergelijke
masthoogte evenwel beperkt Voor het waarnemen van een ballistisch doel is de
huidige antennehoogte mogelijk wel geschikt, maar afhankelijk van de lanceerpositie
en de dracht. Om dit nader te beoordelen is het nodig dat inzage wordt verschaft in
plausibele BMD scenario’s. Ook voor dekking op lage hoogte moet de eis kenbaar
gemaakt worden, opdat een gefundeerde uitspraak omtrent de benodigde masthoogte
kan worden gedaan.
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7. Afkortingen
BMD Ballistic Missile Defence
CARPET Computer Aided Radar Performance Evaluation Tool
DMP Defensie Materieelproces
GPS Global Positioning System
MPR Medium Power Radar
NADGE NATO Air Defense Ground Environment
REl Request For Information
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk

Onderzoek
UHF Ultra High Frequency
VHF Very High Frequency
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maaive)_.iveau is op b r.i De antenne bevimi zich op m boven het maaiveld
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