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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

- -

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISRISAIR C2
vrijdag 22 november 2019 10:24

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr*. AOCS
NM/71OSQN
RE: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties.

Overzichtelijke vergelijking met uiteindelijk 3 geschikte locaties. Herwijnen / Nieuwpoort / Goudriaan

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

Grt

Van:
Verzonden: donderdag 21 november 2019 17:19
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;: AOCS NM/71OSQN
Onderwerp: RE: Nieuwe Iine-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties.

CLSK/PLV C

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

Van:
Verzonden: donderdag 21 november 2019 09:34
Aan EMSD, BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr <

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < nundef nl>, AOCS
NM/71OSQN, mindef.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties.

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

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: woensdag 20 november 2019 15:12
Aan

< nu ndef ni>,
rijksoverheid.nl; . . rijksovecheid.nl>;,

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef nl>, MA, BS/AL/HDB
mnidef nl>, Ing, DMO/PROJN/PROJN DIP mindef nI>

CC tno nl>, < 7.,. tno nI>
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-V(roegop).

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 fline-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. It you ate 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 ilability for the content of this e-mail, for the manner in which you use
II and for damage of any kind resulting from the nsks inherent to the electronic transmission of messages.
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Van: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 16:21
Aan:

___________

CC:

___________

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;:
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;

Onderwerp: RE: Dekkingsdiag rammen Leusderheide

Dank, - we hebben de plaatjes ontvangen en onderschrijven de analyse: Leusderheide is
operationeel niet acceptabel!

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 10:20
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2;

Onderwerp: Dekkingsdiagrammen Leusderheide

Beste e.a.,

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

is er vandaag niet en ik heb zelf helaas (nog) geen Muland account, grrr.
Maar ik heb gelukkig een andere collega, bereid gevonden om deze data via Mulan naar jullie op
te sturen. Dus als jullie van hem een email krijgen moet jullie niet schrikken J.

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

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

Groeten,

Location
Senior Research Medewerker
Electronic Defence E tnon

Ihnôvattôn
:



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

2



BS/ALIDCO

Doc 297

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Beste’

tno.nl>
‘mâan’dég25 november f54

—
—

_______

EMSD, BS/AUDS/Dir Plan /AfdLuOptF
— ijkioverheid ni rijksoverheid

BSJAUHDB;, ‘ CLSK/PLV C-LSK/DO7C4lS1/SAIR
C2 - AOCS NM/71OSQN
RE: Radardekking vanaf Meerkërk: watertoren

Helemaal mee eens. De bouwtechnische beoordeling is aan RVB.

From:’ mindef.nl
Sent: maandag 25 november 2019 09:16
To:
Cc:, “ ‘ ‘ mindef.nl; “‘ ‘ rijksoverheid.nl;

mindef.nl;’ ‘ ‘ ‘ mindef.nl;
Subject: RE: Radardekking vanaf Meerkerk: watertoren

Dank,

-

•‘:

‘ rijksoverheid.nl;
mindef.nl;

operationele redenen niet acceptabel).

We horen graag wat er uitkomt.

Groet,

Beste

mindef.nl>;

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

Van: ‘“‘ ‘<‘‘ tno.nl>
Verzonden: maandag 25 november 2019 09:11
Aan mindefnl>
CC:’______ ‘ EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr <‘ ,,‘ mindef.nl>;

riiksoverheid.nl: riikspverheid.nl; ‘ MA, BS/AL/HDB
“mindef.nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

< ‘S ‘ ‘mindef.nl>; -. •. , ‘ AOCS NM/71OSQN

_______

- <‘
‘‘“ tno.nl>

Onderwerp: RE: Radardekking vanaf Meerkerk: watertoren

Meerkerk is mogelijk operationeel aanvaardbaar, maar het is een kriem om daar te gaan bouwen. Wat dat betreft
zou Nieuwpoort of Goudriaan of iets daartussen praktischer zijn.
Maar afgezien van dat, in PERSEUS zijn bouwwerken harde obstakels. Het propagatiemodel dat we toepassen
simuleert alleen horizontale dïffractie, dus kromming over het dak van een gebouw. Er bestaan op dit moment geen
propagatiemodellen die ook verticale diffractie simuleren, dus links en rechts om het gebouw. Dat is een beperking
van de realiteit, maar in de praktijk niet zo’n groot issue, omdat gebouwen in het algemeen breed zijn. Voor

[Paginanummer]



wîndturbines is deze beperking wel een groot issue, omdat deze smal zijn, dus de detectie achter een turbine
herstelt zich. Om die reden hebben we in PERSEUS speciaal voor turbines wel verticale diffractie toegevoegd.
Voor de relatief ranke watertoren zou je dus kunnen overwegen ook verticale diffractie toe te passen, door
hem/haar uit de terrein database weg te poetsen en er hem/haar als een turbine zonder wieken en gondel in
PERSEUS neer te zetten. De schaduw achter de toren wordt daardoor minder diep.
Het is inderdaad de moeite waard om dat eens uit te proberen. Ik ga dit opstarten.
Ondertussen heeft in het weekend Amerongen gedraaid met het scenario 2020-3.3.2, en ik moet je helaas
mededelen, dat de SMART bij Amerongen, net als bij Leusderheide, ernstige last heeft van de turbines in Flevoland.
Ik zie een groot verlies aan bereik door Windpian Groen en een verlies aan dekking boven Windplan Blauw. Verder is
het zicht boven de randstad, met name boven de bollenstreek beperkt door de hoogbouw van Utrecht. Maar dat
laatste wist je al want dat zat ook al in de baseline 2019 windturbinedekkingsplaatjes in mijn PowerPoint.

Ik kan je deze data van Amerongen wel weer toesturen via de Mulan procedure, alleen moet ik een collega weer
vriendelijk toekijken... ©

Groeten,

From: mindef.nl< mindef.nl>
Sent: maandag 25 november 2019 07:29
To t tno ni>,

- tno nI>
Cc mindef ni - rijksoverheid nI rijksoverheid ni

mindef nI mindef nL mindef nI
Subject: Radardekking vanaf Meerkerk: watertoren

Goedemorgen en

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

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

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

Bedankt.

Vriendelijke groet,

Dit bericht kan 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
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liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from
the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 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:
Aan:

cc:

Onderwerp:
Bijlagen:

All,

BS/AUDS/Dir. PlanJAfdLuOptr
rÏ,daçj 25 iâerii[ier 201922:45

-

:.•; -.--, ...- -.:V

Van:
Verzonden: maandag 25 november 2019 17:12
Aan:

j- BS/ALJD]Z/Cl BST ;
@minezk.nl

cc:

AOCS N M/7 1OSQN ; —

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Allen,

In bijlage mijn tekstuele voorstellen en opmerkingen.

Fijne avond!

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

- ILT II — minbzk nl>,
minezk.nl>; — 1>;-- - Ing.,

DMO/PROJN/PRO]N DIP < . 3mindef.nl>; t’AL/DJZ/Cl 851
mindefnl>, — BS/AL/DJZ/ClBST<j3L* mindefnl>,

B5/AL/HDB/Belmdwrs < mindef nb, @minezk ni

___

mindef nI>
CC: --_____ DMO/PROJN/STGP mindef.nt>; - MA, BS/AL/HDB

____

mindef ni>, @riiksoverheid nI>,
tno nI>, t tno nI>

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Beste allen,

BS/AUDJZICI BS1;
t.;. DMO/P

--

:: AUGNM/710SQN;
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar
rapport alternatieve locaties Herwijnen (BH) & AUG .docx

]HDB/Bel dwts;

iLT

_.._3;

CLSKJPLV C

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

Greeting,

-

- -

____________

; ‘ J —ILT;,
-

______

- Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;
BS/AL/DJZ/Cl BSI ; . -

BS/AL/HDB/Belmdwrs

DMO/PROJN/STGP
-.

MA, B5/AL/HDB;
BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr,

-

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

[PaginanummerJ



Bijgaand versie 1.0 van de rapportage.

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

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

Vriendelîjke groet,

Rijksvastgoedbedri]f
Omgevingsmanagement Defensie

rijksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 15:46
Aan •rllksoverheld nl>, rijksoverheid nl>,

_________________

- ILT ILenT ni> 1 mrnbzk ni>,
@minezk nl>, @minezk ni>, mrndef nP

______

mindef nI>, mindef nl < mindef nl>, mindef ni’
cç mindef nl>, mindef nl’ < mindef nl>, @minezk nl
‘Jmindef.nI

CC ‘ ‘‘ ‘‘‘ @mindef.nl’’ mindef.nl>; “ ,mindef.nl
Onderwerp: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

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

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

Dit berioht kar informatie bevatten die niet voor r is beatenrd indien u nier de ara 1r.zaarda bent of dit bericht abusievelijk aan eis tcr zand n wordt ii

2Oçh dat aan de atzender te metden en liet berrohi te varwijdoen De Staat aarrvaardt geen aanaprakelijkiteid voor schade, van welke aard ook, die
vCrband houdt met rizica s yerbardori aan het elektronisch vercnden van henatten.
Tnis meozate may czn:..1a nfurrtratzn that is nat intended for cri t oit are not the adir ccce or :t this message was ant to au by rnietake ou are
requented to inform toe sendsi and dlete the messaqe The te. caepv no tiability for drrmage of any kind recuilira from the riska inherent in the
eleclrcnictranzmnissian of messagea.
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Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 25 november 2019 17:55
Aan:

___________

rijksoverheid nI. rijksoverheid ni,
rijksoverheid fl1, douwe vi@[LenT ni @minbzk ni

ciinezk.nI; @minezk.nl; Ing.,
DMG)PROJN/PROJN DIP BS/AUD]Z/Cl OST,

BS/AUDJZ/Cl GST;[. S/AL/HDB Belmdwrs;vç.: @minezk.nl
cc MA,BSIAUHDB

ZZ.. @njksoverheid ni, EMSD,
BSIAUDS/Dir PlaniAfdLuOptr, y -“AOCS NMJ71 OSQN,

CLSKIPLV C-LSK/DO/C4ISRJSAIR C2
Onderwerp: RE: versie 1 .orapport kcatie onderzoek radar
Bijlagen: RapportAlternatieveLocatiesHerwijnen_AT.docx

Heren, ik heb ook wat opmerkingen...

Vriendelijke groet en succes!

From:. mindef.nI
Sent: Monday, November 25, 2019 5:12 PM
To:

-

rijksoverheid.nI;

_______

. rijksoverheid.nl; . rijksoverheid.nI;
-. .. @lLenT.nI;,

.... I@minbzk.nI; @minezk.nI; @mïnezk.nI;
mindef ni, — mindef ni, mindef ni, mindef ni,

@minezk.nl
Cc .@mindef nl, mindef @rijksoverheid ni,

• ( , mindef ni, mindef nI, mindef nI
Subject: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Allen,

In bijlage mijn tekstuele voorstellen en opmerkingen.

Fijne avond!

Van: . . tijksoverheid.nI>
Verzonden: maandag 25 november 2019 13:21
Aan rijksoverheid nl>, rijksoverheid ni>,

lLT ILenTnl>, minbzknl>,j
@minezk nl>, - @minezk nI>, Ing,

OMO/PROJN/PROJN DIP < ‘ mindef nI>, 85/AL!DJZ/Cl BST
mindef nI>, BS/AL/DJZ/Cl 851< 1mindef nl>,

BS/AL/HDB/Belmdwrsçj mindef ni> minezk ni

______

- <
mindef.nI>

CC DMO/PROJN/STGP mindef nl>, MA, BS/AL/HDB
- mindef ni>, - — --

_____

@riiksoverheid ni>, ——

- tno ni>, < tno ni>
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Beste allen,

[PaginanummerJ



Bijgaand versie 1.0 van de rapportage.

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

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

Vriendelijke groet,

Rij ksvastgoedbedrijf
Omgevingsmanagement Defensie

Van: riïksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 15:46
Aan: rijksoverheid.nl>; . . riiksoverheid.nI>;

-ILT . .ILenT.nI>; rninbzk.nl>;
tflminezk ni>, mindefnl’

rnindef ni> mindef nI’ < rnindef_ni>, mindef ni’
inindef.nI>; rnindef.nl’ < •‘mindef.nl>; @minezk.nl;

rnindef.nl
CC: @mindef.nl’ rnindef.nl>; mindef.n?
Onderwerp: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use
It and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
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Van: — EMSD, BS/AUDSIDir. PIan./AtdLuOptr
Verzonden: maandag 25 n6vemh& 2019 14:04
Aan —

-
j

AOCS NMÎTIOSQN 1
LSK/DOÏC4ISR/SAIR C2

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

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

Groet,

Van: -

Verzonden: maandag 25 november 2019 13:34
Aan BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr,

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: FW: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Lezen jullie mee?

Van: -

Verzonden: maandag 25 november 2019 13:21
Aan 1 < tiiksoverheid nb, 4

_____________
________________

- ILT ILenT nl>,t rntnbzk ni>,
@minezk nI>, @minezk nl>,

DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef nl>, BS/AL/DJZ/Cl BST
mindefnl>,

_______
______

BS/AL/HDB/Belmdwrs < - mndef nl>,

___________________________--

mindef.nl>
CC DMO/PROJN/STGPI mindef nl>, - MA, BS/AL/HDB

mindef nl>, — @riiksoverheid ni>,
tno nI>, t J < tno nI>

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Beste allen,

Bijgaand versie 1.0 van de rapportage.

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

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

Vriendelijke groet,

Rijksvatjoedbedrijf
Omaevinosmanaqement Defensie

Van: . - rijksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 15:46

Opvolgingsviag:
Vlagstatus:

Opvolgen
Voltooid

AOCS NM/71OSQN;

riiksoverheid.nl>;

____

- Ing.,

BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>;
@minezk.nl: .

__
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,. rijksoverheid.nl>;[• rijksoverheidnl>;
- ILTI ILenT ni> minbzk nl>,

Dminezk.nl>; mindef.nl’
mindef_nI>, mandef nr < %rW mindef nl>, mindef nI’

mindef ni>, mindef ni’ T mindef nl>,I @minezk ni
mindef.nl

CC: @mindef.nl’
Onderwerp: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

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

Vervolg planning:
28/11 presenteren Stuurgroep
29/11 verwerken reacties tot versie 3.0 tbv stas.• en:
01/12 uiterlijke reactie stas
02/12 verwerken commentaar stas en
03/12 versie 4.0 rondsturen voor laatste commentaar en
04/12 verwerken laatste commentaar en verzend gereed maken. en
5/11 verzenden aanen

Dit t>,riht kun informatie bevatten die riet v r v is bestemd Indien u nier de ouirer’retde bent of dit boih ht )huclevr-lIJk aan u is Ioolezofldf n, wordt u
wrzo:.ht dat aan de atzom]er te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt neen aanspraketijkheid vooi hudc van aelkr aard o’k, die
verband houdt met rizicos verbonden aan liet k-ltionicch vr ccendn van berichten,
Thv. message may conLin nfotrnation that is not int nd r you. It you are nut the ud:iissee or 1f this a!eocage was sent to ‘cu by mistake vu are
requested to intorm the ccnder and delete the message. The State accepts no tiability far damage of any kind resultinu from the irihv rf nt in the
electi onic transmission of messages.
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Doc 301

BS/AUDCO

Van: @rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 25 november 2019 13:38
Aan: -. CLSK/PLV C-LSKIDO/C4ISRISAIR C2
Onderwerp: RE versié 1 .C) rSjS rt lôâitiè onderzoek radar

Hallo

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

Groet,

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

Dank, ik ga lezen.

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

Groet,

reeds beoordeeld 298
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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.
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Doc 302

BS/AL/DCO

Van: , CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR 02
Verzonden: uiridg 5 novérnbèr 2019 08:08
Aan:
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Top, dank!

Van:
Verzonden: maandag 25 november 2019 07:56
Aan -- , CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2,

__________

Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Nee, dat gebeurt vanochtend.

Groet,

Van: fmindef.nl < (Emindef.nl>
Verzonden: maandag 25 november 2019 07:32
Aan - @riiksoverhetd ni>

@riiksoverheid.nI>
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Goed emo rgen

Voor de zekerheid: Is het concept rapport al verstuurd?

Groet,

reeds beoordeeld 298
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dcc 303

BS/AL/DCO

Van: rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 10:16
Aan

____

1 -

CC: EMSD, BS/AL/DS!Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: versie 1 .0 rapport locatie onderzoek radar

Hoi, Zou je wel vandaag al kunnen kijken naar de opmerkingen van waar clsk als actiehouder bij
staat?
Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: mindef.nl
Verzonden: 26 nov. 2019 09:24
Naar:
Cc: mindef.nl
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Hol

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

Groet,

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

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

Verzonden met BlackBerry Workf www.blackberry.com)

Van: mindef.nl
Verzonden: 26 nov. 2019 07:16
Naar: - riiksoverheid.nl>
Cc:

________

mindef.nl;” riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

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

Succes vandaag!

Groet,

Van: MA, BS/AL/HDB
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 00:35
Aan: < rijksoverheid.nl>
cc <T riiksoverheid nl>,

_____________

< riiksoverheid nl>,

________________

- ILT tent nI>, minbzk_nI>, •
@minezk nI>, @minezk nI>, Ing,

DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef nI>, BS/AL/DJZ/Cl BST
mindef nI>, — BS/AL/DJZ/CI BST <‘._. mindef nI>,

______

— BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef nI>, B Schoon@minezk

____

• mindef.nl>; DMO/PRO]N/STGP
mindef.nl>; MA, BS/AL/HDB mindef.nl>

Onderwerp: Re: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

Beste c.s.

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

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

Wel een paar opmerkingen die ik van belang acht om het rapport nog wat duidelijker en soms correcter te maken.

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

P6, 3e para. Hier zou ik graag een door CLSK geproduceerde duidelijke tabel met de prioriteiten zien. De nuance die
in de laatste zin verwoord staat moet daarbij wel aanwezig blijven.

P6, 4e para. Afstemming bula radars is qua dekking daardoor beperkt. Dit dekt niet helemaal de lading van wat er
daadwerkelijk aan de hand is. Hier graag een betere uitleg van CLSK over interactie en onvoorspelbaarheid /
oncontroleerbaarheid van bula radars...

P6, laatste para. Ver naar het oosten vervangen door dat de radar kwa spreiding te ver naar het noord-oosten en
daardoor niet optimaal ligt

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

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

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

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

Pil, ie para. De leek gaat dit niet begrijpen, nadere uitleg nodig

Pil, 5e para. Graag kaart afdekking bula radars toevoegen.

P13, ie kaart. Kan dit voor eenduidigheid niet in net zo’n kaartje als op de vorige pagina worden gepresenteerd

P13, laatste zin voor 2e kaart. Even in SG bespreken donderdag

P15, 2e kaart. Groene driéhoekje verwijderen

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

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

p;g, tekst fig 13. Het gaat hier toch niet om stedelijk gebied?

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

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

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

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

P22, Fig 18. Nummering ontbreekt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de conclusie blijft volgens mij een drietal objecten over

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

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

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

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 25 nov. 2019 om 09:00 heeft rijksoverheid.nl> het volgende
geschreven:

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

reeds beoordeeld 298

- --
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Doc 304

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 09:44
Aan CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: EK-brief Herwijnen

Staan geen vreemde zaken in en ik ben blij dat wij niet teveel uitweiden over waarom het langer duurt dan
aangegeven, maar een kort antwoord geven op de vraag wanneer wij verwachten het onderzoek klaar is.

Groet,

Van: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 07:38
Aan , BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr
Onderwerp: FW: EK-brief Herwijnen

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

Van: MA, BS/AL/HDB
Verzonden: maandag 25 november 2019 18:16
Aan: Ctiiksovetheid.nl>;

1 @r,iksoverheid nl>, @minezk nI>,
DMO/PRO]N/PROJN DIP @mindefnl> BS/AL/HDB/Belmdwrs @mindefnl>,

@minezk ni DMO/PROJN/STGP @mindef nI>, -

____

B5/AL/HDB @mindef nl>, CLSK/PLV C-L.SK/DO/C4ISR/SAIR C2
<BA.Hoeben @mindef.nl>
Onderwerp: EK-brief Herwijnen

All,

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

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1
Postbus 20701 l 2500 ES 1 Den Haag 1 The Nethedands

wwwdefensie.nl



Secretariaat:
Tessa Wrentschur
T: 070 318 77 93
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Doc 307

BS/AL/DCO

Van: MA,BS/AUHDB
Verzonden: dondérdag28 n /ember 2079 22:19

-

--

___

- CLSKIPLV
C LSKIDO/C4ISRJSAIR C2 EMSD, BS[AO’ti
Plan /AfdLuOptr 1fS/AUHDB

Onderwerp: RE: Windpark Jacoba Rippôldéiversus alterantieve locaties SMART-L Herwijnen

- et al we hebben het nog een keer kunnen oplossen zonder van de WGB verlening gebruik te
maken. Het is zuiverder de definitieve uitkomst af te wachten en er bleek met private ipv
bankfinanciering nog een alternatieve weg mogelijk.
Dank voor jullie support, ik verwacht wel spoedig het groene licht te kunnen geven...

From: -

Sent: donderdag 28 november 2019 14:10
To: MA, BS/AL/HDB;
Cc CLSK/PLV C LSK/DO/C41SR, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2,

• •

EMSD, BS/AL/D5/Dir. Plan./AfdLuOptr
Subject: Windpark Jacoba Rippolder versus alterantieve locaties SMART-L Herwijnen

Beste en

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

Vriendelijke groet,
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Doc 308

BS/AL/DCO

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

__

—

___

CC: @minezknl; MA, BS/AL/HDB,
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr

Onderwerp: RE: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK

en

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

S

Van: mindef.nl
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 09:39
Aan , mindef nl, iiu

_________

CC @minezk.nl;; ‘ -. mindef.nl
Onderwerp: RE: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK

Beste

Een kleine aanpassing (track changes).

Groet,

Van: 1 < -. rijksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 28 november 2019 17:58
Aan MA, BS/AL/HDB mindef nI>, Ing,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef nl>, rijksoverheid nI>
cc

_________

- - mindefnl>,
(minezk.nI>

Onderwerp: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK

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

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

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

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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Doc 309

[W BS/AL/DCO

Van: @minezk.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 12:45
Aan -

-

- rijksoverheid ni, MA, BS/AL/HDB,
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;j rijksoverheid.nl

CC EMSD, BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK
Bijlagen: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK (BH) (BS).docx

En ook nog enkele opmerkingen / suggesties van mijn kant.

Vr.gr. Ben

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

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

Beste

Een kleine aanpassing (track changes).

Groet,

Van:; riiksoverheid.nI>
Verzonden: donderdag 28 november 2019 17:58
Aan MA, BS/AL/HDB mindef Ing,
DMO/PROJN/PROJN DIP 1 mindef nl>,i[ - rijksoverheid nI>
CC [ 1

_____

‘“ < iImindef nI>,
<B.Schoon@minezk.nl>

Onderwerp: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK

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

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

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

Groet,

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



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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Doc 315

Bijlage 3.3

Locaties aangereikt door derden
Via de website voor dit dossier zijn alternatieve suggesties voor de vestiging van een radarstation
gedaan. Deze zijn weergegeven op de plattegrond in figuur 21 van het rapport en in onderstaande
tabel.

nr aangedragen beoordeling binnen
alternatieve locaties zoekgebied

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

Utrechtse_Heuvelrug_en_hoogbouw
2 Soesterberg, militair - meegenomen in het vervolgonderzoek ja

oefenterrein
Leusderheide

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

4 Arnhemse Heide - onvoldoende dekking randstad door nee
(Duivelsberg) Utrechtse Heuvelrug en hoogbouw

5 Fort Everdingen
- te klein, monument nee

6 Grave / Schaik
- onvoldoende dekking randstad nee

7 Vliegbasis Volkel
- onvoldoende dekking randstad nee

8 De Peel - onvoldoende dekking randstad nee

9 Vliegbasis Eindhoven
- onvoldoende dekking randstad nee

10 Militair terrein Oirschot - onvoldoende dekking randstad nee

11 Eersel
- onvoldoende dekking randstad nee

12 Vliegbasis Gilze-Rijen - onvoldoende dekking noordelijke nee
randstad

13 Munitiepark Alphen
- onvoldoende dekking noordelijke nee

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

randstad
15 Moerdijk (Aerospace)

- onvoldoende dekking noordelijke nee
randstad

- windturbines,_hoge_obstakels
16 Rucphen

- onvoldoende dekking noordelijke nee
randstad

17 Vliegbasis Woensdrecht,
- onvoldoende dekking nee

18 Vlissingen militair terrein 1 - onvoldoende dekking nee

19 Terneuzen
- onvoldoende dekking nee

20 Wassenaar MMC de kom - onvoldoende dekking door nabijheid nee
hoogbouw,_munitiezonering

21 TNO Rijswijk - onvoldoende dekking door nabijheid nee
hoog bouw

22 Ypenburg
- onvoldoende dekking door nabijheid nee

hoog bouw
23 Vliegveld Valkenburg - onvoldoende dekking door nabijheid nee

hoogbouw
24 Vrachelse Heide - onvoldoende dekking noordelijke nee

randstad
25 Kamp de Kiek, - onvoldoende dekking noordelijke nee

. randstad
26 Radio Kootwijk - onvoldoende dekking Randstad door nee

Utrechtse_Heuvelrug_en_hoogbouw



27 BiesBosch
- valt binnen onacceptabele invloedssfeer ja

van silo’s Poederoijense Hoek
• valt binnen onacceptabele invloedssfeer

Amercentrale
- delen vallen binnen zonering

hoogspanningsmasten en windturbines
- vrijwel_geheel_N2000_en_NNN_gebied

28 Tweede Maasvlakte - onvoldoende dekking nee
- windturbines

29 Schelde Neeltje Jans
- onvoldoende dekking nee
- windturbines

30 Gebied net ten zuiden - valt binnen onacceptabele invloedssfeer ja
van Slot Loevestein van silo’s Poederoijense Hoek

- valt binnen onacceptabele invloedssfeer
Amercentrale

- vrijwel geheel N2000 gebied

31 Avri Terrein
- onvoldoende dekking nee

Geldermalsen
- windturbines
- hoogspanningsmasten

32 rondom slot Loevestein - valt binnen onacceptabele invloedssfeer ja
van silo’s Poederoijense Hoek

- valt binnen onacceptabele invloedssfeer
Amercentra le

- vrijwel geheel N2000 gebied

33 Busterweg Beesd, A2 - onvoldoende dekking nee
- windturbines

34 Flevopolder
- te noordelijk gelegen t.o.v. Wier, nee

daardoor onvoldoende dekking overig
Nederland

- onvoldoende dekking randstad
- windturbines_Flevoland

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

windparken_Flevoland
36 provincie Zeeland

- onvoldoende dekking nee

37 voormalig vliegbasis - onvoldoende dekking nee
Twente

38 Noord Limburg - onvoldoende dekking nee

39 grensstreek met België - onvoldoende dekking nee



Doc 317

BS/AL/DCO

Van: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: woensdag 4 december 2019 18:40
Aan BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr
Onderwerp: Fwd: bijdrage Kamerbrief
Bijlagen: bijdrage kamerbrieftrechteren kort.docx; bijdrage kamerbrieftrechteren lang.docx

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

Van: (riIksoverheid.nl>
Datum: woensdag 4 december 2019 om 13:3 1:26
Aan BS/ALJDS/DAOG’ - (amindet ni>
Cc ‘ (öi ijkso erheid ni>, ‘ CLSKIPLV
C-LSK/DO/C4ISRJSAIR C2’ (dtrnin&t n1>,t @tno ni>

(tno fl1>
Onderwerp: bijdrage Kamerbrief

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

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

Vriendelijke groet,

Rijksvastgoedbed rijf
Omgevingsmanagement Defensie

Dit bericht kan irifomratic bevatten die niet voor ii is hczturnd. Indien u niet de qeadrecceerdcc bent of dit bericht abuninoctijk aan u is ceiczondcn, ioidt ii
ver:ocht dat aan de afzender te melden en het bericht Ie verwijderen, De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor echade. van etI’e aard ook, die verband
houdt mei ietro’s verbonden aan het elektrorrioch verzenden van berrchtn.
This fris scage may contain information that is not irrtended tot you. 1f cou are not the addressee or tf this me003ge was sent to you by mist ake, you are requected
to intorm the sendet and delete the messarte. The State accepts no kbrrv kit damage of any kind rezutting from the tizkz inherent in the cleutronre transmission
n



Doc 318

BS/AIJDCO

Van: pl DMO/PROJN/STGP
Verzonden: weisd4diciiiber 2019 22:32
Aan: ,BS/AIJBSG;

BS/AL/DS/DAOG, j ïiIWiil

BS/AUHDB/Belmd MA BSÏALMDB ‘“ninezk ni,
- tno.nl;[ Ing.,

DMOJPROJN/PRO]N D1P rt EMSD CLSK/PLV C
LSKIDO/C4ISRISAIR C2; EMSD, BS/AUDSID1r. PlaniAtdLuOptr;

EMSD BSIAUI-iDBjBélmdwrs
Drs. EMSD, BS/AUBSGIMobpool

Onderwerp: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties
Bijlagen: RCR Herwijnen EK 2 en 3 dec 2019 Toezeggingen.xlsx

Collega’s,

Ik heb de conceptverslagen van 2 en 3 december doorgezocht op de precieze formulering van de toezeggingen.
Bijgaand een overzicht van de 10 toezeggingen, met een vertaling in een actie, actiehouder en deadline. Als je met
een actie tegen problemen aanloopt, hoor ik dat graag zo snel mogelijk.

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

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 4 dec. 2019 om 15:02 heeft 4rïiksoverheid.nl> het volgende geschreven:

Kleine aanvulling van mijn kant:

Ik zie niet dat de toezeggingen 2 en 3 in het locatieonderzoek Inden. Dt gaat daar naar mijn
mening niet over.

Wat betreft toezegging 6: de Motie Voordewind c.s. heeft het uitsluitend over “informeren” en niet
over “verantwoorden”. Dat betekent dat het toezenden van het Iocatieonderzoek voldoende is om
aan de motie tegemoet te komen. Ik meende in de Eerste Kamer iemand in verband inderdaad
het woord “verantwoorden” te horen gebruiken.M ITZ

- — —

:Z

Groet,

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

rijksoverheid nl>, - mindef nl
rijksoverheid nl>,Ll mindef nI mindef nI

CC @minezk ni minbzk ni>, tno nI
- tno nl mindef ni mindef ni, mindef nI

mandefnl rijksoverheid nb,, @mindefnl
Onderwerp: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

Dank voor het overzicht, en Paar punten:

[Paginanummer]



- Ik neem aan dat toezegging 2 en 3 ook nog wel landen in het locatieonderzoek.
Klopt dat?

- Daarnaast luistert toezegging 6 nogal nauw. Volgens mij
ZZ

zz
Kan de motietekst er nog even

bij gepakt worden, want in de EK werd ook gesuggereerd (door D66) dat er nog
een debat in de TK zou volgen, maar dat is niet zo afgesproken.

- Ik dacht dat we het eerste gedeelte van toezegging 8 (chronologie van het
betrekken van belanghebbenden) ook deze week in de brief mee zouden nemen.
Die tekst is echter niet rood.

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

Groeten,

Van: Drs., BS/AL/DS/DAOG
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:07
Aan: @minezk.nl>; riiksoverheid.nI;

DMO/PROJN/STGP - - mindef.nI>;
rij ksoverheid.nl; BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
CC: @minezk.nl>; @minbzk.nI;

.tno.nl; tno.nl; Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP
mindef.nl>;

mïndef.nl>;, EMSD, 65/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
mindef.nl>;’ B5/AL/BSG @mindef.nl>,

EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs

_____

mindef.nb;
-

riiksoverheid.nl>
Onderwerp: toezeggingen STA5 naar EK en daaruit voortvloeiende acties

Beste Herwijnen-collega’s,

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

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

Het toezeggingenoverzicht:

1. STAS zegt toe dat er een reactïenota komt waarin de ingekomen vragen
individueel worden beantwoord.

nader: bij nalezen van transcripten: Stas gaf aan ‘zo snel mogelijk’, ‘wellicht
volgende week’. Streven blijft vrijdagmiddag op de site plaatsen alle binnengekomen
vragen te plaatsen, waarvoor de steller toestemming heeft gegeven om dat
geanonimiseerd te doen. We spraken gister af dat de ‘eenvoudigere vragen’ waar de

[Paginanummer]



beide rapporten (TNO cumulatieve stralingseffecten en alternatieve-locatie onderzoek)
niet op terug komen, zo mogelijk ook beantwoord dienen te worden.

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

Actie wordt nu ond€rnomen door, (iom Met hem heb ik net
zekergesteld dat hij alle ingekomen berichten heeft gezien (t/m de laatste van 21 nov).
Ik ontvang binnenkort het conceptoverzicht.

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

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

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

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

Die uitleg zal dan komen de aanbiedingsbrief bij de twee rapporten en de inspraak
reactiebundel. Wie levert dit aandeel “de insiraak van de bewoners” o?

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

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

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

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

Doe ik in diezelfde brief.

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

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

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

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

Als ik iets als kerverse inval-DGB-dossierhouder over het hoofd zie, sta ik open voor
jullie inzichten en coaching. Graag meedenken hoe we de langere termijn toezeggingen
ook waar maken.

From:: <B.Schoon@minezk.nl>
Sent: woensdag 4 december 2019 12:16
To: DMO/PROJN/STGP

_________

mindef.nl>; MA,
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BS/AL/HDBj+4t -, Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef nb,[f ‘,rijksoverheid ni

<mïndef.nI>; Wagner, JA, KOL, Drs., BS/AL/DS/DAOG
<JA.Wagner@mindef.nl>;F EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

mindef.nI>; Koebrugge, SA, BSc, BS/AL/BSG <SA.Koebrugge@mindef.nl>;

rijksoverheïd.nI
Cc: Witjes, EJ.A. fEugène) <e.i.a.witiestmiriezk.nI>; Hendrik.Kats(aminbzk,nI:

- tno.nl;, - - tno.nI

Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie Brief aan het KNMI’

Dag allen,

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

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

Is duidelijk welke stukken dit zijn? En wie is verantwoordelijk voor coördinatie van de tijdige
toezending van deze stukken aan de EK?

Vriendelijke groeten,

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

This message may contain information that is not intended for you. 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 etectronic transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:

cc:

Onderwerp:

Dames, Heren,

-€ @tno.nl>
woensdag 4 deceiiber 2(119 15:27
t BSIAUDS/DAOG - BS/AUBSG

, DMO/PROJNIPROJN DlP;
..V C-i ]RISAIR C2 BS/AUDSJDir

Plan]AfdLuOptr /AUHDB/Bèlmdwrs
- -

@rijksoverheicFnl F @minezk ni, @rijksoverheid ni
DMO/PROJN/STGP,s @rijksoverheid ni 1

BS/AUHDB/Belmdwrs MA, BS/AUHDB
RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

Wederom even op de stoel van zittend:

Ik ben het volledig eens met deL samenvatting.

Vriendelijke groet,

reeds beoordeeld 318



BS/AL/DCO

<B.Schoon@minezknl>
w6ensdag 4decembér 2019 15:78

BS/AL’BSG,
L. rijksoverheid.nl

rijksoverheid
MABSiAUHDB

Doc 321

Toezegging 4 moet iets nauwkeuriger worden geformuleerd:
4.STAS zegt toe om bewoners te betrekken bii het voorontwerD en te bekijken of zii ook gelegenheid kan geven een
zienswijze in te dienen.

Toelichting praktijk EZK: verzoek om reactie op het Voorontwerp is altijd schriftelijk. Reacties ook.
Wij bieden wel standaard de gelegenheid van mondeling overleg aan, maar daar wordt vrijwel nooit gebruik van
gemaakt.
In dit geval zou tzt. het Voorontwerp kunnen worden gepubliceerd op de website en bewoners bv. middels een
kennisgeving in h-a-h- bladen, of in een h-a-h brief in kennis worden gesteld van de mogelijkheid en termijn om te
reageren.

Toezeggingen 8,9 en 10 moeten m.i. in rood: hier moet in e brief op worden teruggekomen (voor 10 zou dit uit een
procesbeschrijving kunnen bestaan).

Vriendelijke groeten,

--

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

GAUDS/DAOG;
DMO/PRO]NISTGP;

‘]HD5/Belmdwrs;jr ..

@minbzk.nl;
Ing., cv

r EMSD,
BSIAUDS/Dir. Plan]AtdL. .., .

.. .....,.mdwrs;
rijksoverheid nl — BS/AL/BSGJMobpooI

RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voc -- - .ende acties
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Kuiper, J, BS/AUDCO
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@tn0.nl>
woensdag 4december 2019 15:12

BSJAUL ZZ -

S7ALiHDË
@minezk.nl;:

lhDMÖ/PROJN/PROJNL.
LSKIDO/Ö4ISR/SAIR 02; Z.T

_____

— LTKOL,
ËMSD, CLSKJPLV C

BS/AUDS/Dir. Plan]AtdLuOptr;

heeft helemaal gelijk, over de onderwerpen 2 & 3 gaan we wat roepen in het blootstellingsrapport. (We
zullen uitleggen waarom ICNIRP geen toets heeft voor iets als ‘gelijktijdige piekbelasting’. f Ik ben even op
stoel gaan zitten, zie in mijn agenda dat hij ziek is...).)

Met de vriendelijke groet,

reeds beoordeeld 318

Van:
Verzonden:
Aan:

cc:

Onderwerp:

Heren,

UMU/IHOJN/S 1(31-’;
rs,

—

selmdwr
(LD), Drs. EMSD, BSIAUBSG/Mobpool
RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties
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,. BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

Onderwerp:

DMO/PROJN/STGP
wënidg4 decémber 2019 15:10

K6ebrué,SA, BSc, BS/AUBSG; Wagner, JA, KOL, Drs., BSIAUDSIDAOG;
B Schoon@minezk ni 1 BSIAUHDB/Belmdwrs,

MA, BSJAUHDBé j a vitjes@m,nezk ni,
tno ni tno ni Ing

DMO/PROJNJPIOJN DIP EMSD CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISRISAIR C2 EMSD, BSIAUDS/Dir Plan]AfdLuOptr

- EMSD BSJAUHDBIBeIm s, Luttge, MP KTZ
(LD), Drs. EMSD, BS/AUBSGIMobpooI
Re: toezeggingen STAS naar EK en daawit voortvloeiende acties

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

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

reeds beoordeeld 318

1

Verstuurd vanaf mijn iPad
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BS/AUDCO

Van: rijksoverheid.nI>
Verzonden: ôëÉag 4december2Oj 9 O947 -

Aan
-

Onderwerp: REEK Dëbat HèrWijrieii, ltiérifiFKNMl

Hoi contactpersoon in 2015 was maar die lijkt 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.
Probeer maar eens.
Groet

Van: @mindef.nl
Verzonden: woensdag 4 december 2019 08:32
Aan: — tno.nl
CC 1 mindef nl, mindef nI, mindef nl, mindef nI,

@mndefnI,_ @mindefnl, ,

@minezk.nl; w @minezk.nI; - tno.nl
Onderwerp: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Beste mensen,

Zojuist met gesproken. Hij probeert deze week in contact te komen met de KNMI en betrekt daar
en bij. Hetdoelisom(indegeestvandemotie)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 terreïn, 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

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 3 dec. 2019 om 16:11 heeft t tno.nl> het volgende geschreven:

Dames, Heten,

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

Directie van het KNMI
Ter attentie van[
Postbus 201
3730 AE De Bilt
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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 t
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.

[Paginanum met]
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BS/AL/DCO

Van: rjksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 4 december 2079 13:14
Aan h

Onderwerp: RE: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp “trechteren”

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

Ik stuur hierna de twee versies naar en naar jullie in CC

Groet,

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

mindef.nl’
Onderwerp: RE: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp “trechterenT’

Heren,

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

Vriendelijk groetend,

From:; <: rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, December 4, 2019 11:43 AM
To t tno ni>, rijksoverheid ni>,

tno nI>, -

___________

tno nl>,
- mindef ni’

<:‘‘ mindef.nl>
Subject: RE: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp “trechteren”

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

Van:; ( < tno.nl>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 11:21
Aan: rijksoverheid.nl>;i tno.nl>;



riïksoverheid.nl>;! tno.nl>;
mindef nI’ < mindef ni>

Onderwerp: RE: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp “trechteren”

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

Vriendelijk groetend,

P5: Wat je niet vertelt is dat op basis van weegfactoren een prioritering is gemaakt. Bewust?

From: rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, December 4, 2019 10:27 AM
To t tno nl>, nl>,1.

njksoverhed ni>, tno_nb, mindef ni’
.:

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

Heren,

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

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

Graag uw commentaar om de bijdrage te kunnen afronden.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 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/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Beste

....

tno.nl>
woensdag 4december 2019 11:14

RE:bijdrage aan Karnerbrief onderwerp trechteren

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

From:
Sent: woensdag 4 december 2019 11:03
To: ;.

mi ndef. nl
Subject: RE: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp “trechterenT’

Beste

-

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

Met de vriendelijke groet,

Sent: Wednesday, December 4, 2019 10:27 AM
To t tnonl>, - - tnonl>,

riksoverhed nl>, — — tno ni>,
mindef.nl>

Subject: bijdrage aan Kamerbrief onderwerp “trechteren”
Importance: High

Heren,

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

From: < rijksoverheid.nt>

Jmindef nI’



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

Graag uw commentaar om de bijdrage te kunnen afronden.

Groet,

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

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

Van: Ing., DMO/PROJN/PRQJN DIP
Verzonden: woensdag 4december 2019 16:20
Aan
CC

1 DMO/PROJN/STGP EMSD CLSK/PLV C
LSKJDO/C4ISR/SAIR C2, - EMSD BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr

Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgadie Brief aan het KNM

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

Welke dagen volgende week heb jij ruimte in je agenda?

tiet vriendelijke groet,

Hdfd & ojectlider 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.defens,e.nlfdmo
Project Nanagement Assistente: + 31

Van: -

Verzonden: woensdag 4 december 2019 16:13
Aan

___

Ing, DMO/PROJN/PRO]N DIP, DMO/PROJN/STGP,
-

EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Ja, graag
Heb je mee gekregen dat er niet meer werkt? Bijgaand mijn mail aan voor contactpersoon KNMI

Van: mindef.nI< mindef.nI>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 16:10
Aan rijksoverheid nl>, tmindefnl mindefnl

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

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

Net vnendelijke 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 MPC 55A

M ÷3lr--::
:nindf.nI

W www.defeniie.nI/dmo
Project r•lanagement Assistente: +31

Van:

_____

riïksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:01
Aan DMO/PROiN/STGP mindef nI>,L - Ing,
DMOIPROJN/PROJN DIP < - - mindef ni>, —

mindef ni>, - EMSD, BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuoptr <. mrndef ni>
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

All,, hoe langer ik erover nadenk hoe minder onrealistisch deze optie lijkt.
Stel dat KNMI mee gaat in deze constructie. Wij bouwen dan een toren met weerradar ergens op een defensie locatie
ergens in het zuidelijk deel van NL of wellicht zelfs op de oude vrijkomende toren in Nieuw Milligen? Procedure en
bouw Herwijnen kan dan gewoon nu van start. Het kost allemaal extra geld maar als dat binnen de perken blijft en
acceptabel is en we halen hiermee de kou uit de lucht in Herwijnen en krijgen instemming EK dan is dit de moeite van
het serieus bespreekbaar krijgen bij KNMI waard. Dat kan niet telefonisch maar moet m.i. in een gesprek aan tafel.
Spoedig.
Groeten

Van: @mindef.nl mindef.nI>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 13:57
Aan [ mindef nI mindef ni, rijksoverheid ni>,

mindef.nI
Onderwerp: FW: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

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

Door de leden De Vries, Otten en Rookmaker wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadsiaging,
constaterende dat de voorgenomen plaatsing van de militaire SMART-L-radar in Herwijnen op de huidige
locatie tot grote beroering en onrust heeft geleid in de lokale gemeenschap van Herwijnen;
constaterende dat alle partijen in de gemeenteraad van de gemeente West-Betuwe unaniem tegen het
verlenen van de voor deze radar vereiste omgevingsvergunning hebben gestemd;
overwegende dat er met de voorgenomen defensieradar cumulatie-effecten kunnen optreden met de
alaanwezige KNMI-radar die additionele schadelijke gezondheidseffecten met zich mee kunnen brengen;
verzoekt de regering om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een radarruil te komen waarbij de
thans bestaande KNMI-radar in Herwijnen wordt verplaatst naar de Defensielocatie in Nieuw-Mihigen en
de voorgenomen SMART-L-radar wordt geplaatst in de huidige KNMI-radarlocatie in Henwijnen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt letter P (31936).

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie
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Van: DMO/PROJN/STGP
Verzonden: woensdag 4 december 2019 08:32
Aan: tno.nl>
CC I MA, BS/AL/HDB[ - mindefnl>, Ing DMO/PROJN/PROJN
Dli’ - mindef ni>, EMSD, BS/AL/DS/Dtr Plan /AfdLuOptr —mindef nb,

-

______________

<. mindef nl>,
BS/AL/BSG @mindef ni>, BS/AL/DS/DAOG )mindef ni>,

riiksoverheid ni riiksoverhetd ni, @minezk ni @minezk ni
@minbzjçriL tno ni>

Onderwerp: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Beste mensen,

Zojuist met: gesproken. Hij probeert deze week in contact te komen met de KNMI en betrekt daar
4 bij. Het doel is om f 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

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 3 dec. 2019 om 16:11 heeft t <, tno.nl> het volgende geschreven:

Dames, Heren,

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

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

Geen commentaar hebbend en met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag

This message may contain information that Is not intended for you. It you are not the addressee or It 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-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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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/AL/DCO

Van: BS/AL/DS/DAOG
Verzonden: woensdag 4 december 2019 12:35
Aan:
CC:

_____

DMO/PROJN/STGP;
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; - BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr;

. •. .•

BS/AL/BSG, .rjksoverheid.nl;
rjksoverheid.nl; : @minezk.nl; ‘,, @minezk.nl;

@minbzk.nl; ,• - MA,
BS/AL/HDB;

, BS/AL/HDB/Belmdwrs
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie Brief aan het KNMI’

Beste

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

Dank voor je suggestie. De politieke realiteit zoals ik die deze week ervoer,A,t.11

___

- z - ‘; :
-

-ww. . .‘ ..

Is de Stas gerechtigd de RCR in te zetten, of niet. Dat is de hamvraag. En als je de toegezegde
rapporten serieus neemt (cumulatieve stralingseffecten en alternatieve-locatie onderzoek), wacht dan met
de behandeling in EK tot die rapporten er zijn. Dat is niet gebeurd.

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

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

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

From: t
Sent: woensdag 4 december 2019 11:52
To: DMO/PRO]N/STGP ; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

B5/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr ,

BSc, BS/AL/BSG, , BS/AL/DS/DAOG,
- rijksoverheid nI,

Irijksoverheid nl, @minezk nl,t s@minezk nI, @minbzk nl,
MA, BS/AL/HDB

Cc::
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’



Dames, Heren,

Misschien een wild idee: zou het een idee zijn

________________

J—

Vriendelijke groet,

——
TNO Den Haag

From:
Sent: Wednesday, December 4, 2019 9:36 AM
To @mindef nl’1 mindef nl>,1 mindef ni mindef nI

.mindef nI, @mindef nI
— @mindef ni rijksoverheid nI

rijksoverheid nl minezkiiL @minezk nl - @minbzk ni,
tno nI>, mindef nl

Cc: - tno.nl>
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Mijne Dames en Heren,

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

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

Met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag
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- BS/AL/DCO

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

Hoir

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

Groet,

Van: --

Verzonden: woensdag 4 december 2019 07:22
Aan: L ;I
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactïe ‘Brief aan het KNMI’

Oke. Dan start ik vandaag de motoren. ©

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

——Original Message
From:. mindef.nI 7 mindef.nl)
Received: woensdag, 04 dec. 2019, 6:05
To: tno.nhJ;

- t [ tno.nI]
Subject: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Beste

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

Groet,

Van:”
- tno.nl>

Datum: dinsdag 3 december 2019 om 20:59:06
Aan:” 1 tno.nl>, ‘ EMSD, CLSKJPLV C
LSKJDO/C4ISR]SAIR C2” < rnindef.nl>
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgacüe ‘Brief aan het KNMI’

Beste1
lk.mis even de reden van dit verzoek. Het wisselen van positie zal vrijwel niet uitmaken op her plaatje van de SMART.
Alleen zal het deukje in bereik van de SMART L door de KNMI toren in westelijke richting komt te liggen.
In de huidige situatie ligt het deukje over de oostgrens.



Maar ik wil het best opstarten.
Groeten,

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

Original Message
From mindef fl1 [ — mindef ni]
Received: dinsdag, 03 dec. 2019, 19:50
To t f tno nl], [ tno fl11
Subject: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Beste en•:

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

Bedankt!

Groet,

reeds beoordeeld 329
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BS/AL/DCO

Van:
—

Verzonden: donderdag 5 december 2019 07:16
Aan Ing DMO/PROJN/PROJN DIP EMSD,

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: FW: kans met KNMI f?)

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

t.i.

Van: MA, BS/AL/HDB
Verzonden: woensdag 4 december 2019 20:52
Aan - DMO/PROJN/STGP, -

CC BS/AL/DS/DAOG rijksoverheid nI
Onderwerp: EW: kans met KNMI (?)

Mijn aniankeIijke scepcis maakt ook langzaam maat zeker plaats voor een positief gevoel bij de out of
the box gedachte. Ik hoor graag de eerste reactie na jullie bezoek aan het KNMI
—
From: /AL/DS/DAOG
Sent: woensdag 4 december 2019 14:22
To MA, BS/AL/HDB mindef ni>
Subject: kans met KNMI (?)

Goed om te zien dat, een open blik behoudt. Als we hiermee tijd kunnen winnen als we in eeen lang
instemmingsproces van komen, is serieus met KNMI onderhandelen een mogelijke escape.

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

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

Mvg

From: riiksoverheid.nl>
Sent: woensdag 4 december 2019 14:12
To: ., BS/AL/DS/DAOG mindef.nl>
Subject: FW: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

zie hieronder mijn reactie mbt de creatieve KNMI ruil. Ik weet niet welke correspondentie er nu met KNMI
wordt gevoerd maar we moeten oppassen voor een eentweetje met hen om deze motie te weerleggen. Het is best
een reële creatieve optie die serieus besproken moet worden met KNMI.
Groet



Van:îJ
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:01
Aan @mindef nI’ { mindef fl1>,’ - mindef ni mindef ni

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

All,, hoe langer ik erover nadenk hoe minder onrealistisch deze optie lijkt.
Stel dat KNMI mee gaat in deze constructie. Wij bouwen dan een toren met weerradar ergens op een defensie locatie
ergens in het zuidelijk deel van NL of wellicht zelfs op de oude vrijkomende toren in Nieuw Milligen? Procedure en
bouw Herwijnen kan dan gewoon nu van start. Het kost allemaal extra geld maar als dat binnen de perken blijft en
acceptabel is en we halen hiermee de kou uit de lucht in Herwijnen en krijgen instemming EK dan is dit de moeite van
het serieus bespreekbaar krijgen bij KNMI waard. Dat kan niet telefonisch maar moet m.i. in een gesprek aan tafel.
Spoedig.
Groeten

reeds beoordeeld 329
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BS/AL/DCO

Van: zzz
Verzonden: donderdag 5 december 2019 15:30
Aan r -

CC: -.. EMSD, BS/ALIDS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: het meest kansrijke gebied met alternatieven

Begrijp ik,

Management of expectations: We hebben PERSEUS analyse gedaan van representatieve locaties in het
gebied. De conclusie is dat deze locaties operationeel acceptabel zijn. Het kan evenwel zo zijn dat we
toevallig stuiten op een perceel ergens anders in het gebied waarvandaan de dekking toch weet
ergens last van heeft en daarom operationeel alsnog niet acceptabel is. We hebben immers niet het
hele gebied (lees: signiflcant meer locaties) bemeten met PERSEUS. Ik acht die kans klein, maar ik
kan het vooralsnog niet volledig uitsluiten.

Groet,

Van: -

Verzonden: donderdag 5 december 2019 09:44
Aan S
CC EMSD, BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr
Onderwerp: RE: het meest kansrijke gebied met alternatieven

27 en 31 zijn gebiedjes die tevoorschijn kwamen nadat we de grens van 500 m rond woningen hadden ingekort
naar 400 m. Toen hadden we de stippen al gezet op 35, 38 en 41... Alleen die drie zijn operationeel beoordeeld.
Echter, de uitkomst daarvan was dat er nauwelijks verschil was tussen deze drie (m.u.v. 41 waar de watertoren
van Meerkerk wel dichtbij staat).

Mijn conclusie is dat het hele gebied tussen Nieuwpooft en Meerkerk operationeel acceptabel moet zijn. Voor een
eventueel alternatief moet je daar zijn, met als “externe” voorwaarde dat je liefst ruim meer dan 400 meter van
woningen vandaan blijft. Dat tast de redenatie van de stas niet aan, want praktisch blijf je kijken naar de
gebieden buiten zones. Door het echter zo te formuleren, zet je jezelf ook niet heel erg vast op exacte plek.

Krijgen we de opdracht om in deze gemeente Molenlanden een nader onderzoek te doen, dan heb je ruimte om
met de gemeente iets beter te kijken. (locatie 41, Meerkerk, ligt net in Utrecht, in de gemeente Vijfherenlanden).

Conclusie: we moeten niet ons hele vocabulaire omgooien, maar in de conclusie kan wel een meer algemene
richting worden aangegeven.

Van:: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2019 09:21
Aan - -- rijksoverheid nI>, -

_______

< riiksoverheid nl>
CC mtndefnl
Onderwerp: RE: het meest kansrijke gebied met alternatieven

Hoi

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



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

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

Groet,

< rijksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2019 08:32
Aan - rijksoverheid EMSD, CLSK/PLVC
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
Onderwerp: het meest kansrijke gebied met alternatieven

en

Onze collega heeft een nieuwe set van kaarten gemaakt met de overgebleven zoekgebieden. Bijgaand
een kaart waarop de belangrijkste bij elkaar staan: Nieuwpoort (38), Goudriaan (35) en Meerkerk (41). Zoals je
ziet ligt Meerkerk (als enige in de provincie Utrecht) behoorlijk geTsoleerd in de polder. Nieuwpooft acht ik de
meest aantrekkelijke omdat er een doorgaande weg doorheen ligt.
Mijn voorkeur heeft het wanneer we deze hele strook (van 38 naar 41) aanmerken als het gebied waar het (als
enige gebied) zou kunnen. Toch zie je ook op deze kaart dat in het hele gebied woningen nergens ver weg zijn. En
het zijn allemaal veenpolders waar je je bouwwerk in kwijt zal moeten.

2



Dit )ercht kan ‘itomoric bevatten die niet voor ii is bestemd Indien u niet de geadesseerde bent of dit bericht ahusieflIk aan u is toegezonden, wordt u
verzohI dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwifderen De Staat aanvaardt geen aansprakelitkherd voor schade van welke aard ook die
verband houdt met rrsicos verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten
This message mny contain tormatron that is not utended for von II VOL! aie not the addressee or rt this message was sent to 3Jor by misrake you are
requested to int orm the seridei and defele the né:.c oor The Hicle aLceprr rio liability for damrge ol any kind resultinq tiom the risks inherent in the
electronrc tiansrrrrssion of ne !S qes

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 liabiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

1

Buffer Panden Natuur Beheergrenzen Infra Zoekgebled Onbeemn
Tc {“]

—
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BS/AL/DCO

Van: ZLZïLZZJ
Verzonden: donderdag 5 december 2019 08:50
Aan - - - BS/AL/DSJDAOG
cc EMSD BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr,

_______

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: RE: Locateonderzoek

Dank,

G toet,

An dete

Van:
Verzonden: donderdag 5 december 2019 08:24
Aan:{

_____________ ___________

BS/ALJDS/DAOG

CC EMSD, BS/AL/DS/Dir Plan /AfdLuOptr , Ing, DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: RE: Locateonderzoek

Hol we mailen eind van de middag een concept naar jullie toe en als je dan voor vrijdagmorgen 10.00 uur
zou willen reageren dan verwerken we dat nog zodat we eind van de dag een concept klaar hebben voor de stas.
Ik app je dit ook nog even.
© , we mailen dat dan naar jou voor door-zending naar haar. Oke?
Groet

—

Van: mindef.nl mindef.nI>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 18:55
Aan riiksoverheid nl>,I

rijksoverheid nI>

CC: mindef.nI
Onderwerp: Locateonderzoek

Goedenavonda en

en ik willen zoals aangegeven graag nog even meelezen met het rapport van het locatieonderzoek. Als
dat beschikbaar is, kunnen jullie liet dan mailen en mij even waarschuwen via WhatsApp of SMS

? Ik verneem dan ook graag de deadline voor onze reacties.

Fijne avond (en succes als jullie nog aan de bak moeten!),

Dit bericht kan informatie bevatten die njet 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



doc339

ES/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

aonaeroag b oecemoer ui u u:4i

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

Grt

T ÷31 Location
Senior research scientist
Electronic Defence tno.., From:

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

mindef.nI; mindef.nl;
Cc: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; minezk.nl; mindef.nI;
mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl

Subject: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

heeft een week geleden onderstaand bericht gestuurd. Me dunkt dat de formele instemming van

de TK (en de evt. voorwaarden daarbij) ergens te vinden moet zijn.

Gr,
M

nindef.nl>
Verzonden: woensdag 27 november 2019 10:35
Aan: mindef.nl; minezk.nl; mindef.nl; mindef.nI;

minezkjij riiksoverheid.nl>; minezk.nI:
rijksoverheid.nI>; rijksoverheid.nI>;

- ILT lLenT.nl>; Vogel, C.A. (Cees) - ILT <cees.vogek5ilent.nl>;
minbzk.nl>

CC: mindef.nI
Onderwerp: RE: Overleg Herwijnen (mcl. lunch)

Beste allen,

.nl>

Onderwerp:

Beste en

..toezeggingen,..Jnaarl
BSIAUDJZ!Cl BST -

aruit voortvloeiende acties

Sent: woensdag 4
december 2019
16:23
To:

[Paginanummerj



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

Hartelijke groeten,

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

mindef.nl; riiksoverheid.nl>; minezk.nI;
riiksoverheid.nl>; mindef.n[

rijksoverheid.nl>; mindef.nl mindef.nl
Onderwerp: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

Dank voor je commentaar.

My take:

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

graag je bevestiging.

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

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

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

Jouw advies nog graag, hoe we ‘medio dec’ beide rapporten en de bundel van het inspraakpunt moeten aanbieden
aan die gremia.

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

Mvg

From: AL/BSG
Sent: woensdag 4 december 2019 14:24
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To: AL/DS/DAOG mindef.nl>;
minezk.nl>; rijksoverheid.nl; DMO/PROJN/STGP

mindef.nl>, riiksoverheid.nl; BS/AL/H DB/Belmdwrs
mindef.nl>;I AL/HDB •mindef.nl>

Cc: 1 r ,,ezk.nI>; minbzk.n tno.nl;
tno.nI; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP .mindef.nI>;

1 mindef.nI>; EMSD,
B5/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOtr ]lmindef.nl>; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; rijksoverheid.ni>; fL0), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nI>
Subject: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

Dank voor het overzicht, en Paar punten:

- Ik neem aan dat toezegging 2 en 3 ook nog wel landen in het Iocatieonderzoek. Klopt dat?
- Daarnaast luistert toezegging 6 nogal nauw. Volgens mij heeft de stas niet toegezegd dat ze zich

verantwoord Fn beide Kamers. Dat staat ook niet in de overgenomen motie van Voordewind. Volgens mij
heeft ze toegezegd die motie uit te voeren en die gaat over informeren. Kan de motietekst er nog even bij
gepakt worden, want in de EK werd ook gesuggereerd (door D66) dat er nog een debat in de TK zou volgen,
maar dat is niet zo afgesproken.

- Ik dacht dat we het eerste gedeelte van toezegging 8 (chronologie van het betrekken van belanghebbenden)
ook deze week in de brief mee zouden nemen. Die tekst is echter niet rood.

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

Groeten,

Van: AL/DS/DAOG
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:07
Aan: minezk.nl>; riiksoverheid.nl;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; rijksoverheid.nl;
BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; AL/H DB mindef.nl>
CC: minezk.nl>; minbzk.nI; tno.nI;

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

____

mindef.nl>; EMSD,
BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr mindef.nI>; AL/BSG

mindef.nl>; EMSD, B5/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>;
riksoverheid.nl>

Onderwerp: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

Beste Herwijnen-collega’s,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die uitleg zal dan komen de aanbiedingsbrief bij de twee rapporten en de inspraak-reactiebundel. Wie levert dit
aandeel “de insorpak van de bewoners” o?

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

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

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

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

Doe ik in diezelfde brief.

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

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

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

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

Als ik iets als kerverse inval-DGB-dossierhouder over het hoofd zie, sta ik open voor jullie inzichten en coaching.
Graag meedenken hoe we de langere termijn toezeggingen ook waar maken.
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Sent: woensdag 4 december 2019 12:16
To: DMO/PROJN/STGP mindef.nb; AL/HDB

mindef.nb; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef,
riiksoverheid.nt

mindef.nl>; AL/DS/DAOG mindef.nI>;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nI>; AL/BSG

mindef.nI>; rijksoverheid.nl
Cc: minezk.nl>; minbzk.nl; tno.ti[

tno.nI
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Dag allen,

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

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

Is duidelijk welke stukken dit zijn? En wie is verantwoordelijk voor coördinatie van de tijdige toezending van deze
stukken aan de EK?

Vriendelijke groeten,

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

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



doc 342

BS/AL/DCO

AL/HDB
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 17:05
Aan: 1

BS/AL/HDB/Belmdwrs; tno.nl; 1
•AL/DS/DAOG; DMO/PROJN/STGP

ALfBSG; tno.nl;
Ing., DMO/PROJN/PRO]N DI

EMSD, Bs/AqDS/Dir.
Plan./AfdLuOptr; EMSD, BS/AL/H D B/Belmdwrs;

• (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK

• ik stuur je straks de versie om te kijken of de abstractere beschrijving die ik maak jou niet in de
wielen rijdt

From:
Sent: vrijdag 6 december 2019 11:00
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs; AL/HDB;

tno.nl; AL/DS/DAOG; DMO/PROJN/SIGP;
AL/BSG; tno.nl;

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;
EMSO, BS/AL/DSJDit. Plan./AfdLuOptr; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs;

t LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK

Beste mensen,

We hebben als aanzet voor het onderdeel beschrijving onderzoeksopzet een vrij uitvoerige uiteenzetting gemaakt
van het onderzoek zoals we dat hebben gedaan. We hebben er ook een iets kortere versie bijgevoegd. Hier zaten
echter geen plaatjes bij. Ik heb gemerkt dat er helemaal niets van die aanzet is overgebleven omdat men voor
een ander soort brief heeft gekozen. Dat levert het gevaar op dat er licht gaat ontstaan tussen wat we de Kamer
nu schrijven en wat we feitelijk al hebben uitgevoerd. Het risico ontstaat dus dat we na de brief het onderzoek
moeten aanpassen omdat de werkelijkheid nu eenmaal in een Kamerbrief staat.

Maat dat is de keus van Defensie zelf geweest. Wat ik zeker zou willen afraden is om nu de brief weer te gaan
opdikken met uitgebreide beschrijvingen van onderdelen van het onderzoek en dan ook de plaatjes eraan toe te
gaan voegen. Natuurlijk wil de Kamer dat allemaal graag zien, maar dan zou ik voorstellen gewoon het onderzoek
toe te sturen met een brief erbij waarin de keuze van de staatssecretaris is verwoord. Dat zal niet meet véér
dinsdag gereed kunnen zijn zodat de stemming over het toestaan van de RCR zal worden uitgesteld.

Ik kan me echter sowieso niet goed voorstellen dat er geen uitstel van de stemming gaat komen. Men zal toch de
uitkomsten van het onderzoek willen weten voordat men verder gaat.

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 10:37
Aan: mindef.nl mindef.nI>; mindef.nl; tno.nl:
• minbzk.nb; mindef.nl; mindefij

1 rijksoverheid.iii; ixililuel .nI;

1 rijksoverheid.nI>; nI>; tno
mindef.nl; mindef.nl: mindef.nl mindef.n1
riiksoverheid.nI>; mindef.nl

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



Dag allen,

Ook ik vind de beschrijving van de eerste stap om het zoekgebied te definiëren, te beperkt. Juist hierover werd
door de EK expliciet om een toelichting gevraagd.
De lezer kan wellicht beter worden meegenomen door op p. 2 van de brief een illustratie in te voegen van de twee
criteria die worden genoemd. Dat kan door de twee kaartjes 5 en 7 uit het locatieonderzoek in te voegen, en
vervolgens het definitieve zoekgebied (kaartje 8) als resulterend overlap gebied. Daarmee wordt inzichtelijk dat
het zoekgebied geen doelredenering is geweest maar het resultaat van zorgvuldige berekeningen als uitwerking
van de twee criteria.

Vriendelijke groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 10:18
Aan: mindef.nl: tno.nl; minbzk.nI; mindef.nl:
mindef.nl; rijksoverheid.nI; mindef.nl;

1 1 nl>; rijksoverheid.nl; t’S

1 1 1 •tno.nl; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;
mindef.nI; rijksoverheid.nl; mindef.nl

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

All en,

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

Grt

From: AL/HDB
Sent: vrijdag 6 december 2019 10:10
To: tno.nI>; minozK.nI>;

AL/D5/DAOG mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP minaer.ni>;
t AL/BSG

mïndef.nl>; riiksoverheid.nI>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs; mindef.nI>;

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

• • minaer.ni>;
EMSD, BS/AL/DS/Dit. Plan./Afd LuOptr mindef.nl>; EMSD, B5/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; riiksoverheid.nl>; (LD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nI>
Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK

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

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 6 december 2019 10:08
lOt flDZKfll> AL/HDB mmc

L/D5/DAOG mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP
1>; riiksoverheid.nl>; Koebrugge, SA, BSc,
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BS/AL/BSG
rijksoverheid.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>;

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

mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;
EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>;

rijkspverheid.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>
Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde t?) vwb brief STAS naar EK

Heren, neem mij niet kwalijk dat ik jullie andermaal (en mogelijk overbodig) lastig val, doe het toch maar, voor de
zekerheid.

Bij de vaststelting van het zoekgebied is niet gekeken naar:

Een maximale radardekking / een zo groot mogelijk detectiegebied op 1000 voet boven de rest van Nederland.

Vriendelijk groet,

From: minbzk.nl>
Sent: Friday, December 6, 2019 9:59 AM
To: mindef.nl; m indef.nl; mindef.n1

riiksoverheid.nl>; mindef.nI; ni;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl;
tno.nl>; tno.nl>; mindef.nl: mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl; riiksoverheid.nb;
m indef.nl

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

Goedemorgen allen,

Bijgaand wat suggesties van mijn kant.

Ik wens veel plezier bij het verwerken van alle reacties.

Met vriendelijke groet,

—
Van: mindef.nI mindef.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2019 23:57
Aan: mindef.nl; mindef.nl; riiksoverheid..,,.

iiiiiiuei .nl; rijksoverheid.nl>
mindef.nl; minbzk.nl>; tno.nl:
tno.nl; mindef.nl; mïndef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; riiksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK

Bijgevoegde brief is de STAS verie
Good night
d

From: AL/DS/DAOG
Sent: donderdag 5 december 2019 19:25
To: DMO/PROJN/STGP minaer.ni>;

riiksoverheid.nl>; AL/BSG mindef.nl>;
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ni. riiksoverheid.nl>;

_____________

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

• j minbzk.nl>; tno.nl; tno.nl;

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

• • 1 • mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr [11fl nindef.nl>; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs

minoef.ni>; rijksoverheîd.nl>; (LD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>
Subject: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK

Beste H-collega’s,

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

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

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

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 resultîng from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22 Onze referentie

2513 AA Den Haag 852019022382

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 9 december 2019
Betreft Toegezegde informatie naar aanleiding van behandeling van het

Besluit tot toepassing van de Rijkcoördinatieregeling Herwijnen in de
Eerste Kamer op 2 en 3 december 2019.

In deze brief beschrijf ik, op verzoek van de heer Ganzevoort van de GroenLinks
fractie, de onderzoeksopzet van het onderzoek naar alternatieve locaties voor de
zuidelijke SMART-L radar. Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase en
het rapport zal u separaat worden aangeboden. Hiernaast informeer ik u over de
publicatie op de website van vragen van omwonenden en de beantwoording
daarvan.

Onderzoeksopzet rapport naar alternatieve radarlocaties

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

1. Vaststellen zoekgebied;

2. Locaties binnen zoekgebied toetsen aan uitsluitingscriteria;

3. Overgebleven locaties doorrekenen en daarbij selecteren van potentiële
vestigingslocaties;

4. Beoordeling potentiële vestigingslocaties.

In de tabel hieronder ga ik kort in op de verschillende stappen.
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Stappen Criteria
1. Vaststellen zoekgebied Optimale radardekking op 1.000 voet

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

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

en spoorwegen;
b. Zones rond:

- stedelijke bebouwingsconcentraties;
- dorpen, boerderijen en woningen;
- bestaande en geplande windturbines;
- masten van hoogspanningstracés.

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

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

3. Overgebleven locaties Het aan de hand van rekenmodellen van TNO
doorrekenen en daarbij bepalen of radarafdekking operationeel
selecteren van potentiële afdoende is.
vestigingslocaties
4. Beoordeling potentiële Niet-operationele overwegingen zoa Is
vestigingslocaties ontsluitingsmogelijkheden van het terrein en

verwachte realisatietijd

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

Op verzoek van de heer Koole van de Partij van de Arbeid-fractie is hieronder in
figuur 1 Wier aan de plaatjes van de radardekking toegevoegd.

Figuur 1: Detectie op lage hoogte (ca.300 meter) vanaf de radarlocatie Wier (links) en Herwijnen (rechts).
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Publicatie op de website van vragen van omwonenden

De heer Ganzevoort van de GroenLinks-fractie heeft gevraagd alle vragen die
Defensie heeft gekregen te publiceren op de website met een antwoord dan wel
een verwijzing naar beantwoording in een later stadium. het overzicht met
vragen is op 6 december online gezet op de website van defensie
(htts //www.defensie. n 1/onderwernen/radarstations). Op 9 december zijn de
antwoorden op deze vragen voor zover beschikbaar online gezet. Zoals in het
debat aangegeven kan ik namelijk de vragen die verband houden met het
onderzoek naar cumulatieve effecten en/of het onderzoek naar alternatieve
locaties nog niet beantwoorden. Deze komen aan de orde in de onderzoeken of
worden gelijk met de onderzoeken beantwoord.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser
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doc 348

BS/AL/DCO

Van: DMO/PROJN/STGP
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 14:05
Aan:

CC: AL/DS/DAOG; AL/HDB;
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

EMSD, CLSK/PLV C
LS K/DO/C4ISR/SAI R C2; EMSD, ES/AL/DS!Dir.
Plan./AfdLuOptr;

Onderwerp: RE: Herwijnen EK brief voor stemming

Hi

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

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef. nI

Van:
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 13:52
Aan:
CC: DMO/PROJN/STGP; AL/D5/DAOG;

AL/HDB; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; ; t

EMSD,
B5/AL/DS/Dïr. Plan./AfdLuOptr;
Onderwerp: RE: Herwijnen EK brief voor stemming

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

1. TNO wil de Q&A’s die verwijderd zijn uit het Blootstellingsrapport niet opnieuw in het rapport opnemen.
Met een constructie ‘Desgevraagd door het Ministerie van Defensie heeft TNO het volgende antwoord
verschaft’fo.i.d.) kan aan het punt van (MinDef kan niet spreken namens TNO) wellicht ondervangen
worden.

2. TNO gaat in een Appendix van het Blootstellingsrapport aandacht bestelden aan het fenomeen ‘gelijktijdige
piekbelasting’.

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

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

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

6. Bespreking met de gemeente West-Betuwe, a.s. vrijdag, gaan waarschijnlijk niet door, gaat dit met
bespreken.

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



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

Mogelijk behoeft mijn lijstje nog aanvullingen.

Vriendelijke groet,

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

riiksoverheïd.nI>; minezk.nl>;
minbzk.nl>; tno.nl>; mindef.nl;

mindef.nI; rijksoverheid.nI>;
tno.nl>; @tno.nl>

Subject: RE: Herwijnen EK brief voor stemming

Geen idee. Ik wil iedereen in ieder geval de gelegenheid geven.

Grt

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

-«- tot I.

This message may contain înformation that is not intended for you. It 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.

minezk.nl>
Sent: dinsdag 10 december 2019 12:52
To: riiksoverheid......
Cc: tno.nI>; mindef.nl; mindef.nI;

mindef.nI; mindef.nI; riiksoverheid.,.,—,
minezk.nI>; minbzk.nl>;

tno.nI>; mindef.nI; mindef.nl;
rijksoverheid.nI>; tno.nl>;

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

Conference cail is toch volgens bedoeling slechts voor de 4 personen genoemd in zijn eerdere bericht?

Hgr.

Op 10dec. 2019 om 12:01 njksoverheid.nl> het
volgende geschreven:

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

Vriendelijke groet,
2



Verzonden: dinsdag 10 december 2019 11:56
Aan:mindef.nl: mindef.nl; mindef.nl;

Imindef.nl; rijkspverheid.nl>;
rijksoverheid.nl>; minezk.nl; minezk.nl;

minbzk.nl>; tno.nb; mindef.nl;
mindef.nl; riiksoverheid.nl>;

tno.nl>
CC: @tno.111—
Onderwerp: RE: Herwijnen EK brief voor stemming
Urgentie: Hoog

Iedereen,

Ik heb voor zodadelîjk een teleconference aangevraagd.

Bel het telefoonnummer

Log in met pincode

De reservering geldt vanmiddag van 13.00-14.00.

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

M .vr.gr.

T ÷31 Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E

From:

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

mindef.nl mîndef,nI>
Sent: dinsdag 10 december 2019 11:49
To: mindef.nl; tno.nl>;

mindef.nl
Cc: minaer.ni; riiksoverheid.nl; riiksoverheid.nl;

minezk.nl; minezk.nl; minbzk.nI;
tno.nl>; mindef.nl: mindef.nl; riiksoverheid.nl

Subject: RE: Herwijnen EK brief voor stemming

Hi

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

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

mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;

rijksoverheid.nl; riiksoverheid.nl; minezk.nl;
minezk.nl; minbzk.nl; tno.nI>;

mindef.nl>;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>; riiksoverheid.nI
Onderwerp: RE: Herwijnen EK brief voor stemming

en

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

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

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

Mvg

From: tno.nl>
Sent: dinsdag 10 december 2019 06:54
To: AL/HDB mindef.nl>
Cc: DMO/PROJN/STGP mindef.nb; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nI>; riiksoverheid.nl;

riiksoverheid.nI; minezk.nI AL/DS/DAOG
mindef.nI>; minezk.nI; minbzk.nl;

tno.ni>;
mindef.nl>; EMSD, BS/AL/D5/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindef.nI>; rijksoverheid.nI; BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nI>
Subject: Re: Herwijnen EK brief voor stemming

Goedemorgen

Goed plan even contact. Hoe laat wil je bellen. Ik kan zodadelijk heel gemakkelijk een
conference eau aanmaken.

4



Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 dec. 2019 om 23:05

____

‘ mindef.nl”
mindef.nl> het volgende geschreven:

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

In de beantwoording van een aantal vragen (zie website) is een
aantal maal opgenomen dat zaken in het TNO onderzoek benoemd gaan
worden. Daarover hebben we dinsdag even contact ik, en jullie
beiden) Voor ik hou jou vooraf op de hoogte van wat daar wordt
afgesproken.... wellicht is een conference phonecall zelfs mogelijk

Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van:’ AUHDB”
mindef.nl>

Datum: 9 december 2019 om 22:51:34 CET
Aan:’

mh=

Onderwerp: Herwijnen EK brief voor stemming

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de 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 ïf 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.

Directeur Integraal Beleid
+31
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this
e-mail, for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic
transmission of messages.

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 1f this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: woensdag 11 december 2019 16:27
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen

Hoi

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

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

2. Zin tussen figuur 4 en 5: daar mag (moet) het woord “ruimschoots” weg. Dat impliceert dat het
ook wel wat minder mag zijn. Dat compromitteert het uitgangspunt dat de dekking van Her-wijnen
wordt genomen als maatstaf voor het bepalen van het zoekgebied.

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

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

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

(zegswijzen) nalopen.

Zet jij het commentaar door aan allen?

Groet,

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./Afd LuOptr
Verzonden: woensdag 11 december 2019 08:54
Aan:
Onderwerp: Re: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen

Ik kijk er op zijn vroegst pas vanavond naar!

Groet,

Van: mindef.nl>
Datum: woensdag 11 december 2019 om 00:59:44
Aan: EMSD, BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLuOptr” mindef.nI>
Onderwerp: Re: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen



Hoi

Ik kijk er morgen naar; dat wordt 15u NLD tijd. Als jij al eerder kijkt, stuur dan ajb je commentaar naar mij dan
werk ik verder in jouw versie.

Groet,

Van:’ riiksoverheid.nI>
Datum: dinsdag 10 december 2019 om 12:20:03

IJDS/DAOG”
— DMO/PROJN/s’IÜP 1

JJHUI3/I3elmdwrs” mnuef.nl>,

< rijksoverhek,.nI>,

< iL1>, ‘1
Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen

Imindefnl>,’
Ing., DMO/PROJN/PROJN DW”

, B$/AUD$IDir. PIan./AfdLuOptr”
Itno.n1>,’

All, in aanvulling op onderstaande: graag jullie opmerkingen voor donderdagmorgen. Donderdagmorgen om 0930 uur
zitten we met de projectgroep bijeen en kunnen we inhoudelijke opmerkingen verder bespreken. Voor degene die
daar niet bij zijn graag jullie opmerkingen voor donderdag 1200 uur naar en mij versturen zodat wij dat nog
kunnen verwerken in de versie die vrijdagmiddag bij de stas moet liggen.
Fijne avond

—

riiksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 19:10
Aan: mindef.nI; mindef.n; iindef.nl; mindef.nl;

,ïndef.nl; mindef.nl; mindef.nl; tno.nl>;

njksoverheid.nl>; «II mindef.nl>;

Onderwerp: definitief concept locatieonderzoek en bïjlagen

Collega’s,

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

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

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

Aan:

inindef.nl>,
“ 1

ItflonI>, ‘•

JJHDB”

1>

‘II

BS/AUDJZJC1 BST”
fl,;nk7l( nN,

2



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

Vriendelijke groet,

Dit bericht fan niormatie 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 mcl riric&s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
The mercaoe may contain information that is not intended for you. II you are not the addressee or 1f this message was sent to you hy mislake. you are requested
to inform the zender and deiete the message. Thv State acczptz no liability tot damage of any kind resulting from the rizkz inherent in the elctionic transmission
of messagec.
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BS/AL/DCO

—

__________________ _______________L.........._.

Verzonden: woensdag 11 december 2019 17:43
Aan: AL/HDB;

AL/DS/DAOG; DM0!PROJ N/STGP;
BS/AL/HDB/Belmdwrs; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

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

BSIAL/DJZ/Cl BST;
Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen

Ha ho

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

Het meeste commentaar kan ik overigens wel onderschrijven: het wordt in de laatste alinea’s niet heel specifiek. Dat
komt omdat we niet naar de afzonderlijke percelen zijn afgedaald... Hoewel we wel op een specifieke (maar betrekkelijk
willekeurig gekozen) locatie TNO hebben laten rekenen, gaat het om iets grotere vlekken waar de alternatieven
denkbaar zijn. Specifieke eigendomssituaties uitzoeken, gaan dan per definitie de mist in omdat er nog geen enkel zinnig
woord over te zeggen valt

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

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 11 december 2019 17:23
Aan: mindef.nl’; mindef.nV; mindef.nl;

mindef.nl’; mindef.nl’; mindef.nlT; mindef.nl’;
, , , 1 1

mindef.nl’;
Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen

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

Vr.gr.

Van:
Verzonden: woensdag 11 december 2019 17:00
Aan: rijksoverheid.nh>; mindef.nl;

__________

mindef.nl;
mindef.nl; mindef.nl; mindefnl; mindef.

mindef.nl; tno.nl>; tno.nl>;
rijksoverhed.nl>; ni>; Huizing,



drs. I.F. fl1>; jjksovrheid.nI>;
mindef.nI’ mindef.nl>; minbzk.nl>

Onderwerp: RE: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen

Dag e.a.,

In de tekst bij 2.7.3. een aantal opmerkingen/aanpassingen.

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

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

Vr.gr.—

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

mindef.nt minde1nI; mindef.nl; tno.nl>;
tno.nl>; rijksoverheid.nl>;

fl1>;
nh’; rijksoverheid.nl>; mindef.nl’

mindef.nl>; minbzk.nl>
Onderwerp: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen

Collega’s,

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

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

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

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

Vriendelijke groet,

Dit bericht kan 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 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 geadrësseerde of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

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

3



doc 353

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: woensdag 11 december 2019 18:10
Aan:

Onderwerp:

Dag (en anderen),

AL/H DB;
ALJDS/DAOG; DMO/PROJ N/STGP;

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

EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr;

• BS/AL/DJZ/Cl BST;
RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen

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

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

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

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

» Dit kan al snel als een soort verwijt naar de gemeente en Kamer worden gelezen. Mi dus niet verstandig dit zo te
‘prestenteren’.

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



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

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

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

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

Van:
Verzonden: woensdag 11 december 2019 17:00
Aan: mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl;
1 1 1 1

mindef.nl’;
Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen

Dag e.a.,

In de tekst hij 2.7.3. een aantal opmerkingen/aanpassingen.

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

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

Vr.gr.—

rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 19:10
Aan: mindef.nl; rnindf.nl; mind4nl; mindef.nl;

mindef.nI; minchf.nl; mindef.nl; tno.nl>;
tno.nl>; rijksoverheid.nl>;

fl1>; ni>;
nl>; rijksoverheid.nI>; mïndef.nI’

mindef.nl>; minbzk.nI>
Onderwerp: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen
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Collega’s,

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

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

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

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

Vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 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 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 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 electronïc transmission of messages.
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doc 356

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

L.S.!

tno.nl>
vrijdag 13 december2019 14:10

IAUHDB
., L.,IVIQ/PRO]IWPROJN DIP;

UDS/DAOG;

Zeer veel dank,

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

Vriendelijk groetend,

—

Sent: Friday, December 13, 2019 1:40 PM
To: mindef.nI’
Cc: mindef.nl;

mindef.nl’; mindef.nl’;
Subject: alternatieve locaties Herwijnen versie 3.0 schoon

Bijgaand de laatste versie van het locatieonderzoeksrapport.

mindef.nl’,

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

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 addtessee 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 conlain information that is not intended for you. II you are not the addressee or 1f fliis 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 olectronic transmission of messages.

RE: alternatieve 3.0 schoon

[Paginanummer]
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 13 december 2019 10:14
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
CC: CLSK/PLV C-LS K/DO/C4IS R/SAI R C2;

C-LSK/DO/C4ISR
Onderwerp: RE: Concept besluitvorming RCR

Copy, thnx!

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: vrijdag 13 december 2019 09:18
Aan:
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; C-LSK/DO/C4ISR
Onderwerp: RE: Concept besluitvorming RCR

Ho1

Laten wij afspreken dat wij het net zoals vorige keet doen. Ik neem de honneurs waar en betrek waar nodig.
Mocht het dossier wederom een verrassende wending en er echt heel veel meet werk gaat komen waar
CLSK bij is dat en ik dan in overleg gaan kijken hoe wij dit gezamenlijk gaan

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 13 december 2019 09:14
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr rnindef.nl>
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nI>;

C-LSK/DO/C4ISR mindef.nl>
Onderwerp: FW: Concept besluitvorming RCR

Hol

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

Groet,

van: DMO/PROJN/STGP
Verzonden: woensdag 11 december 2019 11:17
Aan: riiksoverheid.nI>;

riiksoverheid.nl>; AL/HDB mindef.nI>;
AL/DS/DAOG mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>; mindef.nl>;
EMSD, B5/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;

tno.nI>; tno.nl>; nl; nI;
ni>;_______________ rilksoverheid.nI>,



/DJZ/ClBST

______

AL/D5/DAOG mindef.nl>
Onderwerp: Concept besluitvorming RCR

Beste mensen,

ef.nT>: minbzk.nl>;

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

Met vriendelijke groet,

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

Herculeslaan 1 3584 AB t Utrecht t Gebouw K7/K8 t
Postbus 90125 $ 3509 BB t Utrecht t MPC 55A

T
E II

W www.defensie.nl/dmo
Gebouw K8 kamer4.B038
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BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2019 08:08
Aan:
Onderwerp: RE: Kamervraag: uitleg radarhorizon (Line of Sight)

Goedemorgen,

Ik pas het aan.

Groet

From:
Sent: dinsdag 20 augustus 2019 07:39
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Cc: MA, BS/AL/HDB; Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP
Subject: FW: Kamervraag: uitleg radarhorizon (Line of Sight)

Goedemo rge n

In mijn tekst heb ik gezegd dat de dekking op 180km van de radar begint bij 3km hoogte. Dat blijkt 2km te zijn. Pas je
dit aan?

Groet,

—
Van: AOCS NM/7OSQN/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGLSIE D
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 13:09
Aan: mindef.nl>
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mmde

AOCS NM/71OSQN mindef.nl>
Onderwerp: Kamervraag: uitleg radarhorizon (Line of Sight)

Hoi

Zoals verzocht door ontvang je hierbij de korte beschrijving over het (theoretische) bereik van de radar in
relatie tot de kromming van de aarde. Alle informatie is gebaseerd op unclass bronnen.

Groet,

Een radar maakt gebruik van radiogolven welke zich rechtlijnig voorplanten. Dit betekent dat een radiogolf een
object in de lucht alleen kan detecteren als deze in een rechte lijn zichtbaar is voor de radar. Indien een object zich
achter een heuvel, gebouw of voorbij de horizon bevindt, is dit object niet zichtbaar voor de radar (zie afbeelding
XX). De grootste beperking in Nederland is de kromming van de aarde. De horizon (Line of Sight) bevindt zich op
ongeveer 20 kilometer afstand van de radar. Naarmate de afstand toeneemt, kan het object pas hoger worden
waargenomen (zie grafiek XX).



Theoretisch radarbereik (niet gerubriceerd)
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Met vriendelijke groet,

Track Production Officer

Control and Reporting Center (710 sqn)
Air Operations and Control Station Nieuw Milligen
Ministerie van Defensie
AOCS NM Amersfoortseweg 248 1 3888 NS Uddel Gebouw 300
Postbus 87621 4820 EE 1 Ereda 1 MPC 386

Email mindef.nl
Secure email nswan.nld
Tel
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Fiche 7, Stralïng en gezondheid, ICNIRP limiet

Kern

Bij straling is onderscheid te maken tussen ioniserende straling en non
ioniserende 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 AD.

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-ioniserende 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-riçhtlijn 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 monde 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 RF 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 blootsteilingsnorm. De blootstellingsilmiet voor het algemene
publiek is vastgesteld op 1/5Oste 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 blootstellïngslimieten 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 aanvullend
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 Hans Kromhout
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
laagfrequente velden. In een literatuuronderzoek die de Professor
Kromhout 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.

ReQelcieving

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-Iidstaten 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.AIs 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 radiocommunicatïe 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 beoordeling
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 mïnimumvoorschriften 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 Arbeidsomstandighedenbesluit 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
langetermijnblootstelling 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
Iaagfrequente 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
elektromagnetische 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 stralingsnfveau ruimschoots
overschrijden. Bent u er mee bekend dat de totale blootstelling van
alle stralingsbronnen samen onder de blootstellingslimiet moet
blijven? En zo ja 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 în 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
Rij ksin passingsplan.

Wat is de ICNIRP-norm, hoe is die in NL g&’mplementeerd 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 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 blootstellïng 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, locatieonderzoek,
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
niet. 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

_________________ _______________

rjksoverheid.nI>
Verzonden: zondag 1 september2019 15:22
Aan:
Onderwerp: Fwd: Re: beoordeling TNO

From:
Sent: 8-12-2017 17:36:50
To:
Subject: Re: beoordeling TNO

Beste heer
Onderstaande mail heb ik in goede orde ontvangen. Aankomende week heb ik gepland hierover B&W te
adviseren. Zodra er inhoudelijk vanuit het gemeentebestuur bericht is c.q. een besluit is genomen over de
verdere procedure, zal ik u berichten.
M.vr.gr.,

afd. Ruimte
gemeente Lingewaal.

rijksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 15:25:39
Aan:
Onderwerp: RE: beoordeling TNO

Beste heer

Kunt u bevestigen dat u onderstaande mail heeft ontvangen? En kunt u mij informeren wanneer wij een
inhoudelijke reactie kunnen verwachten?

Met vriendelijke groet,

vrijdag 1 december 2017 13:27
Aan:
CC: ©gelderland.nl; 1

mindef.nlT
Onderwerp: RE: beoordeling TNO

Beste heer



Bijgaand treft u aan de sfeerimpressies zoals die zijn gemaakt naar aanleiding van de opmerkingen van
de welstandscommissie. Er zijn zes kleur-varianten 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
maat 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 concludeer 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.

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,

ing. M.Sc.
Omgevingsmanager vastgoed en erfgoed Defensie

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

Rij ksvastgoedbed 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 +31

E rijksoverheid.nl
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donderdag 23 november 2017 12:08
Aan:
CC: @gelderland.nl;
Onderwerp: RE: beoordeling TNO

Beste heer

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. Kromhout van de universiteit Utrecht. Aanstaande maandag is er als het goed is
weer contact met hem en weten we meer over zijn planning.

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,

ing. M.Sc.
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 ED 1 Den Haag 1
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Van: [mailto: lingewaal.nl]
Verzonden: maandag 20november2017 16:54
Aan:
CC: @gelderland.nl;
Onderwerp: RE: beoordeling TNO

Beste heer

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 z.s.m. tegemoet.

Bij voorbaat dank.

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

afdeling Ruimtelijke Zaken

telefoon:

emailadres: lingewaal.nI

internet: <http://www.Iingewaal.nl/> www.lingewaal.nl

[mailto: rijksoverheid.nl]
Verzonden: donderdag 9 november 2017 15:16
Aan:
CC: @gelderland.nl
Onderwerp: beoordeling TNO

Beste heer

4



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,

ing. M.Sc.
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 +31

E rijksoverheid.nl

W http ://www.rijksvastgoedbedrijf. ni

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.

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

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

5



doc 183

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: woensdag 4 september 2019 08:27
Aan:

______

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

CC: BS/AL/DJZ/Cl 651; MA, BSJAL/HDB
Onderwerp: RE: Herwijnen vragen van Stas

Ik zit op Camp New Amsterdam, ik ben om 12.30u in Den Haag.
Ik ben van 10 tot 11.30u lastig bereikbaar omdat ik dan in een geclassificeerde ruimte ) ben.

woensdag 4 september 2019 08:21
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

—I
CC:I 1 BS/AL/DJZ/Cl BST
Onderwerp: RE: Herwijnen vragen van Stas

en
Zitten jullie zo al op het plein? Zal ik mijn afspraken maar skippen en over een half uur bij jullie
zijn?

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberrv.com)

Van: mindef.nl
Verzonden: 4 sep. 2019 08:06
Naar:’ njksoverheid.nl>; mindet.nl;

mindef.nl
Cc: mindef.nI
Onderwerp: Herwijnen vragen van $tas

—
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 RWM van landen van internationale normen, graag het overzicht van landen.

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 240

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

Onderwerp:

Goedemorgen

iijdâg4 oktober 2079 09:55
rL

Dank je voor deze (voor mij heldere ©) uiteenzetting.

Dat het ingrijpend is, dat verbaasd mij niets. Jouw uiteenzetting is helder en ik denk dat we hier wel wat mee
kunnen ikv onze rapportage.

Grt

Ps. Ik ben vandaag, itt eerdere plannen, op kantoor. Heb mijn afspraak bij KMAR/BSB afgezegd/opgeschort.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 4 okt. 2019 om 09:48 t tno.nl> het volgende geschreven:

Heren,

De radar kan het uitgezonden vermogen met enkele stappen beperken, per azimutsector. Dus als je
wilt dat de radar minder vermogen uitzendt in een bepaalde hoeksector, dan kan dat. Je kan zelfs
het uitzenden staken (in een azimutsector), wat blanken wordt genoemd.

De radarinstallatie poogt zelfstandig alle luchtdoelen in zijn dekkingsvolume te ‘zien’. Het beperken
van zendvermogen is om die reden contra-intuitief, vooral als er geen achterliggende reden is om
het te beperken t de ICNIRP-norm wordt nergens geschonden).

Het toepassen van ALARA in een ‘klassieke’ primaire rondzoekradar is echter geen rare gedacht. In
dit kader is het relevant om op te merken dat de secundaire mode-S radars van de Raytheon MASS
systemen (de Canadees/Engelse ATC-radars van de KLu) iets dergelijks ook doen, wat cluster-mode
wordt genoemd. Een vliegtuig dat gezien wordt door de secundaire radar te Woensdrecht kan
opgepikt worden door de secundaire radar te Soesterberg zonder dat Soesterberg daar een ali-call
voor nodig heeft. Soesterberg hoeft dat vliegtuig dus niet zelfstandig te acquireren (middels een all
cail), het vliegtuig is immers al door Woensdrecht gezien. Met de cluster-mode wordt het aantal
radar-emissies beperkt en — belangrijker- de kans dat transponderreplies van verschillende
vliegtuigen gelijktïjdig arriveren verkleind. Daarnaast (ook niet onbelangrijk) zijn er minder
interrogator-codes nodig, het aantal beschikbare codes is namelijk beperkt.

Je zou zoiets in principe ook kunnen toepassen bij primaire radarsystemen (P5Rs), zoals de SMART
L-en, de MASS PSRs en de PSR van Schiphol. Echter, het is behoorlijk ingrijpend. De PSRs moeten
een scheduler aan boord krijgen en ‘benul’ wat andere radars zien. Daarnaast zal een PSR altijd,
maar mogelijk minder vaak (bijvoorbeeld eens per drie omwentelingen van de antenne, om een
indruk te geven), een all-call willen doen om doelen die andere systemen niet zien in beeld te
krijgen. (Mode-S secundaire radars wisselen ook ali-call af met roll-call, selectieve ondervraging.) Bij
mijn weten bestaat cluster-mode voor primaire radars (nog) niet. (Leuk onderwerp voor een NTP,
samen met Thales.)

• ‘]HDB/Belmdwrs;’
soverheid.n

.1: ter info: elektromagnetische straling hoogspanningleidingen

MA, BS/AUHDB;
DMO/PROJN/PROJN DIP;

[PaginanummerJ



Tot slot: gekeken is of de mode-S secundaire radars van de SMART-L-en opgenomen kunnen worden
in het MASS-cluster. De kosten daarvan waren zeer aanzienlijk en besloten is om dit niet te gaan
doen.

Wat ook wel jammer is, is dat de MSSR TAR-West (Schiphol) niet in het MASS-cluster is opgenomen.

(Als ik LVNL collega’s tegenkom pleeg ik dit punt aan te toeren.)

Mijn excuses als dit verhaal lastig te volgen is. Het is, vrees ik, geen eenvoudige materie. PSR:

Primary Surveillance Radar.

Vriendelijke groet,

rtom: tno.nl>

Sent: Thursday, October 3, 2019 7:55 PM

To: mindef.nl; tno.nl>

Cc: mindef.nI; rijksoverheid.nl; mindef.nl;
tno.nI>; tno.nl>

Subject: RE: ter info: elektromagnetische straling hoogspanningleidingen

Ha

Ik ben wel een gezondheidsadvies over Voorzorg aan het verwerken. ALARA wordt onder andere
binnen de bescherming tegen ioniserende straling streng toegepast omdat daarvan bewezen is dat
geldt “meer=slechter”. Stralingsdosis (dus blootstelling x tijd) is een maat daarvoor.

Ik ben niet echt een voorstander om dit uitgebreid in het rapport te behandelen en de analogie te
zoeken. Waarom niet: art 11

.

_I —
— _I

_
_I —
_I

1

______________________________

1

___________
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ALARA is een breed geaccepteerd principe als het over blootstelling aan agentia gaat en om de
(noodzakelijke) blootstelling zo laag mogelijk te houden. En de voorgenomen radarinstallatie doet
dat volgens mij al. Een huis direct belichten heeft geen zin, want je detecteert daarachter niets en
verliest de radar energie. Dus maakt de radar een smalle bundel om (worst case) net over de huizen
te stralen en daarmee wordt de blootstelling van bewoners verminderd tot een niveau waarop de
radarinstallatie nog kan functioneren en zoals onze berekeningen laten zien ook aan ICNIRP voldaan
wordt. Zelf. Ook dat is ALARA, de systemen moeten kunnen blijven werken. De gedachte is dat als je
over korte afstand met een mobilofoon moet communiceren, dat je dan 1W gebruikt ipv 100W.
Want met 1W werkt het ook en heb je geen 100W nodig, dat is ALARA. In deze gedachtenlijn zou
een toepassing van ALARA gevonden kunnen worden om een dynamisch RF-power management te
hebben, dus niet meet RF vermogen uitzenden dan strikt noodzakelijk is. Maar ik weet onvoldoende
van de radar af om te kunnen beoordelen of dat al het geval is of dit überhaupt kan (

Ik heb alleen berekeningen gedaan met “worst case” scenario’s.

Ik hoop jullie hiermee mijn gedachten over ALARA en ons rapport te hebben gedeeld.
Sharemeyour©.

M.vr.gr.

T +31 Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

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

mindef.nl mindef.nl>
Sent: donderdag 3 oktober 2019 15:03
To: tno.nI>
Cc: mindefnL riiksoverheid.nI: mindef.nl
Subject: ter info: elektromagnetische straling hoogspanningleidingen

Ter info.
Ik zag onderstaand artikel over hoogspanningsleidingen...als bezorgde burger in Herwijnen zou ik dit
krantenartikel aangrijpen om ook voor de radar minder dan 0,4 microtesla te eisen. Is het begrip As
Low As Reasonably Achievable nog een term waar in jullie rapport aandacht aan moet worden
besteed?

https://energeia .nl/energeia-artikel/40084657/voorzorgbeleid-voor-elektromagnetische-straling-
uitgebreid-naar-regiona Ie-netten?utm source=nieuwsbrief&utm campaign=energeia
dageli jks&utm medium=email&utm content=20191002

Voorzorgbeleid voor elektromagnetische straling uitgebreid
naar regionale netten

[Paginanummer)



Het kabinet gaat het beleid rond de mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden
uitbreiden naar midden- en laagspanningsnetten. Daarbij wordt gestreefd naar een zo laag
mogelijke waarde, maar wordt de huidige adviesnorm van 0,4 microtesla losgelaten. De
uitkoopregeling voor woningen onder bestaande hoogspanningslijnen blijft in stand.

Over de mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling bestaat veel ongerustheid. Er
zijn op basis van internationaal onderzoek aanwijzingen dat kinderen bij langdurige blootstelling aan
de elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen een licht verhoogde kans hebben om
leukemie te krijgen, maar er zijn geen bewijzen voor een causaal verband.

Hoogspanningsmast naast een flat in Zaandam.
Hoogspanningsmast naast een flat in Zaandam.( Foto: Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam)
Nederland hanteert daarom sinds 2005 uit voorzorg beleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen,
dat inhoudt dat bij nieuwe verbindingen “zoveel als redelijkerwijs mogelijk is” vermeden moet
worden dat de gemiddelde elektromagnetische veldsterkte op jaarbasis boven de 0,4 microtesla
uitkomt op plaatsen waar kinderen langdurig verblijven, met name bij woningen en scholen dus. De
Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om dit beleid ook toe te passen bij laag- en
middenspanningsinfrastructuur en ondergrondse hoogspanningskabels. Dat gaat nu inderdaad
gebeuren, maat dan zonder de norm van 0,4 microtesla, schrijft minister Eric Wiebes (Economische
Zaken en Klimaat, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook

Advies: Breid beleid rond elektromagnetische velden uit naar laag- en middenspanningsnet
Lees ook

Voorzorgbeleid rond magneetvelden uitbreiden naar regionale netten is ‘complex’
Het kabinet liet naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad namelijk ook nog een advies
opstellen door Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en oud-staatssecretaris
(Economische Zaken, PVDA) in het kabinet Rutte II. Die concludeert onder meer dat het huidige
voorzorgbeleid, dat bedoeld is om het zekere voor het onzekere te nemen, juist kan zorgen voor
meer ongerustheid onder burgers. Dat komt onder andere doordat de advieswaarde van 0,4
microtesla als harde grens wordt gezien, waarboven een magneetveld gevaarlijk zou worden, en
doordat het voorzorgbeleid nu alleen geldt voor nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen,
en niet voor andere bronnen van elektromagnetische straling.

Voor bestaande hoogspanningslijnen bestaan overigens wel andere mogelijkheden: huiseigenaren
die direct onder een hoogspanningsverbinding wonen, kunnen zich laten uitkopen, en voor
gemeenten bestaat een lijst met hoogspanningsverbindingen die desgewenst verplaatst of
verkabeld mogen worden. Die regelingen blijven bestaan, schrijft Wiebes, ook als het nieuwe
voorzorgbeleid van kracht wordt.

Verdaas concludeert in zijn advies aan het kabinet dat het voorzorgbeleid strikt genomen niet
noodzakelijk is met het oog op gezondheidsrisico’s, maar dat het wel nuttig is om maatschappelijke
onrust te voorkomen, mits het consequent wordt toegepast. Zijn voorstel is daarom “om geen
onderscheid meer te maken tussen nieuwe en bestaande situaties, tussen hoogspanningslijnen en
andere bronnen van magneetvelden en tussen magneetvelden met een waarde van meer of minder
dan 0,4 microtesla”. Wiebes neemt dat voorstel over.

Alara
Verdaas adviseert om de norm van 0,4 microtesla los te laten, omdat deze in de praktijk te ‘hard’
wordt toegepast. De indruk bij omwonenden is dat een veidsterkte onder de 0,4 microtesla goed is,
en daarboven gevaarlijk. Netbeheerders en gemeenten passen de norm daarom ook op die manier
toe: er wordt alles aan gedaan om scholen en woningen buiten de magneetveidzone van 0,4
microtesla te houden, zonder een goede afweging te maken van de kosten en baten van de
maatregelen die daarvoor nodig zijn. In andere landen worden ook veel ruimere normen

[PaginanummerJ



gehanteerd, of helemaal geen richtwaarden. De Europese aanbeveling is om een waarde van 100
microtesla na te streven.

In plaats van een cijfer wil Wiebes daarom -op advies van Verdaas- een zogenoemde alara-norm
gaan hanteren: As Low As Reasonably Achievable. Daarmee zou per situatie bekeken moeten
worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de magneetveldsterkte zo laag mogelijk te
krijgen, zonder dat daar een streefwaarde voor opgesteld wordt. Op die manier worden wel de
maatregelen genomen die genomen kunnen worden, maar alleen als ze “redelijk en proportioneel”
zijn. Wiebes wil hiervoor door “een onafhankelijke partij” een lijst op laten stellen met mogelijke
maatregelen, en afstanden waarbinnen maatregelen overwogen moeten worden. Die lijst zou er
voor de zomer van 2020 moeten zijn.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if
this 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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Dcoc 319

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:

cc:

Onderwerp:

rijksoverheid.nI>
1 1623

BS/AUDS/DAOG;. BS/AUBSG;
io.nl

____________________

-:: Ing., DMOIPROJNIPROJN DIP;
EMSD,

____

EMSD, S/AUHDBeIdwrs;
DMO/PROJNISTGP;

JHD7BeIriidws MA
rr BADJCI BST

RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

heeft een week geleden onderstaand beticht gestuurd. Me dunkt dat de formele instemming van
de IK (en de evt. voorwaarden daarbij) ergens te vinden moet zijn.

Van:; . mindef.nl
Verzonden: woensdag 27 november 2019 10:35
Aan

___

mindef ni, @minezk ni, mindef nl, mindef ni,
@minezk ni, @m’nezk ni, ,

-ILT; -ILT;
CC - @mindef.nl
Onderwerp: RE: Overleg Herwijnen (mci. lunch)

Beste allen,

Ik ontving via mijn directeur bericht dat de TK heeft ingestemd met de RCR. Wisten jullie dat ook al? Ik ben het zo
snel niet tegengekomen in alle mails van de afgelopen weken die ik nog moet doornemen.
Mochten jullie het al weten dan kunnen jullie deze mail als niet verzonden beschouwen.

Hartelijke groeten,

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

rnindef.nI; —

—.
mindef.nl; . mindef.nl

Onderwerp: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

voor je commentaar

My take:

Ad toezegging 2 en 3: dit is politieke taal. De leken-discussies over piek-vermogen van milliseconden, gemiddelde
waarden en ‘gelijktijdge pîekbelasting’ zijn ondergeschikt aan de hamvraag of er gevaar voor de gezondheid
ontstaat. Of we binnen de normen blijven. Daar zal het TNO-rapport (niet het alternatieve-locatie onderzoek)
inderdaad uitsluitsel over geven. Daarbij worden alle opties van combinaties van de werking van scheepvaartradars,

4.R111Ii7I?

-

-- tno.nl
mmndef.nl;r mindef.nl; mindef.nl;

@minezk.nl; 7v:. @mindef.nl;
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KNMI-radar en de toekomstige MLR in Herwijnen meegenomen. Als men de conclusies leest in dat Iangverwachte
eindrapport, zijn de subvragen, zoals hoe groot het piekvermogen en gemiddelde waarden zijn, niet meet relevant
en overstijgend beantwoord.

graag je bevestiging.

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

Jouw advies nog graag, hoe we ‘medio dec’ beide rapporten en de bundel van het inspraakpunt moeten aanbieden
aan die gremia.

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

Mvg

_____

reeds beoordeeld 318



Doc 330

BS/AL/DCO

Van: DMO/PROJN/STGP
Verzonden: woensdag 4 december 2019 13:23
Aan: : MA, BS/AL/HDB;

Ing., DMO/PROJN/PROJN DlP; : rjksoverheid.nl;
., BS/AL/DS/DAOG;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;
BS/AL/BSG; rijksoverheid.nI

CC: @minbzk.nl; tno.nl;
tno.nl

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

Dag

Kol is penvoerder van een brief aan de Eerste Kamer die vrijdag einde dag gereed moet
zijn. Ik ben door de verslagen van 2 en 3 december aan het pluizen om zeker te stellen dat alle
toezeggingen worden nagekomen.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

Van:
Verzonden: woensdag 4 december 2019 12:16
Aan: DMO/PROJN/STGP; MA, BS/AL/HDB; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP; rijksoverheid.nl;

• ;h BS/AL/DS/DAOG; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;
EZ -, BS/AL/BSG; rijksoverheid.nI

CC @minbzk ni tno ni, tno nI
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Dag allen,

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

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

Is duidelijk welke stukken dit zijn? En wie is verantwoordelijk voor coördinatie van de tijdige toezending van deze
stukken aan de EK?

Vriendelijke groeten,



reeds beoordeeld bij 329

This message may contain information that is not intended for you. II you are not the addressee or ii 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 trom the risks inherent to the electronic transmission ot
messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
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BS/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Verzonden: dinsdag 7 2020 06:55
Aan:
Onderwerp: Re: ‘Mening

Van:’

______________

Datum: maandag 6 2020 om 15:19:44
Aan:’ EMSD, BSIAIJDSIDIr. Plan./AfdLuOpt?’ < mindef.nl>,

Ing., DMO/PROJN/PROJN DW” rnindef.nI>,’
CLSK/PLV C-[SKIDOIC4ISRJSAW C2” minclef.nI>, “_-“

CLSKIAOCS NM/CS/ll’T BEDR” <] mindèf.nI>
Onderwerp: RE: ‘Mening

Dank, had ik ook gezien. Echter, in het DMP-B wordt voor radarhoogtes alleen verwezen naar de door mij genoemde
documenten.
Naar mijn weten staan in het ACCS document zaken als minimale radar cross-sectie en range.

Groet,

—
Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan ./AfdLuOptr
Verzonden: maandag 6 2020 13:53
Aan: Ing., DMO/PROJN/PRO]N
DIP; CLSK/PLV C-LSK/D0/C4ISR/SAIR C2; Nijssen, JWG, CLSK/AOCS NM/CS/INT BEDR
Onderwerp: RE: ‘Mening

heren,

Natuurlijk ook van mij de beste wensen voor 2020.

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

“Voor de specificaties van detectie binnen het vereiste volume heeft NAVO Minimum Military Requirements (MMR’s)
(tef F; ACCS C&S Edition 4, 3835.10/SHAPO/060/01, juni 2001) opgesteld.”

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

“Deze specificaties volstaan tevens voor het voortzetten van de huidige vormgeving van nationale
Iuchtruimbewaking en ondersteuning van nationale luchtoperaties.”

Groet,



Van: mïndef.nl>
Verzonden: maandag 6 2020 13:28
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr mindef.nl>; Nijssen, JWG, CLSK/AOCS NM/CS/INT BEDR <iWG.Nijssen@mindef.nl>
Onderwerp: RE: Mening

Goedemiddag heren,

Beste wensen voor 2020!

(Mooie onderwerpsaanduiding: ‘Mening

In antwoord op de vraag van kom ik tot het volgende:

• De NAVO behoefte aan radardekking binnen het NLD verantwoordelijkheidsgebied ligt vast in het “NATO
Concept for Air Surveillance (MC 507)” en het “NATO Air Surveillance Sensor Plan”. Deze documenten zijn
geclassificeerd. De NAVO-behoefte is vertaald naar een concrete radardekkingsbehoefte voor de
luchtgevechtsleidingsradars in het DMP-A ADDS. De exacte hoogte-eisen zijn opgenomen in een NAVO
confidentiële bijlage bij dat DMP-A. We kunnen daar wel aan refereren, maar de inhoud kunnen we niet
bekend stellen. We kunnen wel stellen dat de operationele NAVO-behoefte stringenter is (dus: dekking op
lagere hoogte) dan de l000voet die we nu gebruiken als maatstaf. De operationele NAVO-behoefte kan met
twee sensoren niet worden gehaald. Nederland vormt daarmee geen uitzondering binnen de NAVO.

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

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

• De hoogte van l000voet is ook opgenomen in RARO Art 2.6 lid 2.a (luchtgevechtsleiding begeleidt
vliegverkeer als ware het ‘en route’, dus niet tijdens de nadering van een luchthaven op lagere hoogtes). Dat
is ook gelinkt aan de geclassificeerde NAVO-dekkingsbehoefte. De gebruikte maatstaf van 1000 voet is dus
niet nieuw (en dus niet mijn mening ;-).

Hebben jullie (max DV) aanvullingen / correcties?

Klopt het wat ik zeg over het Nationale Actie Plan?

Groet,

—

Verzonden: woensdag 18 december 2019 14:39
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: EW: ‘Mening

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

2



me dat best lastig, maat we nu wel de hele kerst’vakantie’ gekregen om nog wat te schaven en te schuren
omdat op 13 de definitieve zullen worden verstuurd.

Dus, nog los van de vraag wat we ervan gaan opschrijven — dat wil ik toch vooral een redactioneel ding laten zijn —

• ik op zoek naar enkele onderbouwingen voor vragen in de trent van: “waar staat dat dan?” of “waarom die
keuze?”. Kun jij daar iets mee, of heb je ook nog suggesties voor vergelijkbare onderwerpen?

Groet,

Van: tno.nI>
Verzonden: woensdag 18 december 2019 13:38
Aan: riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Mening

Beste

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

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

kunnen nemen, maar mogelijk weet een betere referentie.

Vriendelijke groet,

—
From: rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, December 18, 2019 12:07 PM
To: tno.nl>
Subject: RE: ‘Mening

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

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

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

Voor meet zinvolle suggesties houd ik me zeker aanbevolen.

Groet,

Van: tno.nl>
Verzonden: woensdag 18 december 2019 11:06
Man:
Onderwerp: ‘Mening

Dag

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

Vriendelijke groet,

—
This message may contain information that is not intended for you. 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
lïability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

4



doc 359

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: woensdag 8 2020 12:59
Aan:
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOotr; Ing.,

DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: 1000 voet

Goedemiddag•
In antwoord op je vraag komen we tot het volgende:

• De NAVO behoefte aan radardekking binnen het NLD verantwoordelijkheidsgebied ligt vast in het
“NATO Concept for Air Surveillance (MC 507)” en het “NATO Air Surveillance Sensor Plan”. Deze
documenten zijn geclassificeerd. De NAVO-behoefte is vertaald naar een concrete
radardekkingsbehoefte voor de luchtgevechtsleidingsradars in het DMP-A ADDS. De exacte hoogte-
eisen zijn opgenomen in een NAVO-confidentiële bijlage bij dat DMP-A. We kunnen daar wel aan
refereren, maar de inhoud kunnen we niet bekend stellen. We kunnen wel stellen dat de
operationele NAVO-behoefte stringenter is (dus: dekking op lagere hoogte) dan de l000voet die
we nu gebruiken als maatstaf. De operationele NAVO-behoefte kan met twee sensoren niet worden
gehaald. Nederland vormt daarmee geen uitzondering binnen de NAVO.

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

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

• De hoogte van l000voet is ook opgenomen in RARO Art 2.6 lid 2.a (luchtgevechtsleiding begeleidt
vliegverkeer als ware het ‘en route’, dus niet tijdens de nadering van een luchthaven op lagere
hoogtes). Dat is ook gelinkt aan de geclassificeerde NAVO-dekkingsbehoefte. De gebruikte
maatstaf van 1000 voet is dus niet nieuw.

Vriendelijke groet,

Verzonden: woensdag 18 december 2019 14:39
Aan:
Onderwerp: FW: ‘Mening

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

Dus, nog los van de vraag wat we ervan gaan opschrijven — dat wil ik toch vooral een redactioneel ding laten zijn —

ben ik op zoek naar enkele onderbouwingen voor vragen in de trent van: “waar staat dat dan?” of “waarom die
keuze?”. Kun jij daar iets mee, of heb je ook nog suggesties voor vergelijkbare onderwerpen?



doc 360

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: maandag 73 2020 12:08
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen: passage over NAVO-beleid

Prima, dank

Verzonden: maandag 13 2020 12:08
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan ./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen: passage over NAVO-beleid

Hoi

Ik stel voor
dat ik bij het definitief maken van het rapport deze zinnen op jullie wÏjze nog aanpas.

Groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: maandag 13 2020 10:19
Aan: rijksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen: passage over NAVO-beleid

Goedemorgen

Wij komen tot het volgende:

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

Groet,

rijksoverheid.nl>
Verzonden: zondag 12 2020 13:20
Aan: mindef.nb;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef. nl>
Onderwerp: Herwijnen: passage over NAVO-beleid

Kunnen jullie instemmen met de volgende passage in het

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



Ik wil deze passage invoegen in het eerste hoofdstuk onder het kopje “operationele prioriteiten”.

Gr,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet oo’ u is DesieLnd tndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u
verzocnt dat aan de afzender e melden en he berichtte verwijderen De Siavi aanvaarat geen aanspraeljkheid voor chede van welke sarc ook. die
veroano houdt met risico’s vebonden aan hef elektronisch erzeiioen van berichten
This meszeize may contain information that is not intended to’ t you ee not the addressee or t this message was sent to you by mist ake you are
ieauested to iiOrm the sender and delete the message. The Sieje accepts no liability for darnage of any kind iesult:ng from the rrsks inherent in the
v.ec’cy!: 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 362

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: maandag 13 2020 11:30
Aan: AL/DS/DAOG;

Ing., DMO/PROJ N/PROJ N DIP; DMO/PROJN/STGP;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

BS/AL/DJZ/CI BST
CC:
Onderwerp: RE: locatieonderzoek Herwijnen laatste versie

Besten et al,

Dank voor de noeste arbeid; vanuit CLSK / DS — OPS perspectief geen verder commentaar.

Groet,

Verzonden: maandag 13 2020 09:00
Aan: AL/DS/DAOG; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;

• DMO/PRO]N/STGP; ; EMSD,
BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; BS/AL/DJZ/Cl BST

Onderwerp: locatieonderzoek Herwijnen laatste versie

Collega’s,

Bijgaand een pdf-versie voor degene die geen 19 Mb kunnen ontvangen.
Alle commentaren van 17 december zijn verwerkt. Dat wil niet zeggen dat ik alles één op één heb overgenomen,
maar ik hoop dat deze in beginsel laatste versie wel ieders instemming kan krijgen.

Vanwege de track changes, lijkt alles schots en te staan, maar zodra ik nu het groene licht krijg, zal ik de
boel ‘_______ maken en in zijn definitieve vorm gieten.

Vriendelijke groet,

Dit beticht kan informatie bevatten die niet vcr ii is bestemd, Indien u niet de sd’ s’rc’ 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 a’ voor schade, van wetke aard ook, die
verband houdt met risicos verbonden aan ht elektronisch verzenden van berichten,
This message nra cntairn information that is not lnlcnded fr yu. 1f you are not the addmssee or i this message was :.nI to you by mistake. you are
requested to the sender and detete the meazaae The accepts no liability for damage of any kind reculrin’t from the riska inherent in the
eIectronictranair:iion of meesaee



doc366

BS/AL/DCO

________________ _____________

rjksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 21 2020 16:48
Aan: AL/DS/DAOG; tno.nl;

AL/HDB; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;
BS/AL/DJZ/Cl BST;

DMO/PROJ N/SIG P
CC: tno.nl;

______________________________

nI;

___________________________

BS/AL/DCO
Onderwerp: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

Collega’s,

Alle begrip voor de wens om geen fouten te maken en om volledig te zijn in de communicatie én om
klippen te omzeilen, maar we lopen natuurlijk wel het risico dat we nieuwe klippen creëren zonder dat we

het merken wanneer we weken op onze afspraken gaan achterlopen. Ik kreeg vanmiddag al de eerste e-mail binnen van
de juridisch adviseur van een windpark uit Zeeland die vraagt waar de toegezegde Verklaring van Geen Bezwaar blijft.
Die moet ik nu gaan vertellen dat het nog minimaal twee weken gaat duren voor het zoveris. Ik zou niet vreemd
opkijken wanneer we binnenkort onze eerste procedure aangespannen krijgen omdat marktpartijen geen financiering
meer rondkrijgen voor hun windparken en de regionale overheden ook niet meer aan hun bestuurlijke afspraken met
het rijk kunnen voldoen omdat wij ze daarvan afhouden. Morgen zit ik met een collega bij de provincie Noord-Brabant
en ik had ze graag willen vertellen wanneer we de vvgb’s weer oppakken nu we verder kunnen met Herwijnen. Helaas
kan ik dat nog niet nu de staatssecretaris dat vorige week dat voorlopig nog niet wilde. Uit het onderstaande verslag
maak ik niet op dat dit onderwerp vandaag is besproken.

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

Groet,

Van: mindef.nl
Verzonden: dinsdag 21 2020 13:50
Aan: tno.nI; mindef.nl; mindef.nI;

mindef.nl; mindef.nl
CC: tno.nl; mindef.nI; t

mi ndef. n 1
Onderwerp: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

Beste collega’s,

Vanochtend met en Stas overlegd.

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

Hieronder vat ik die samen. In het algemeen: daar waar Stas aantekeningen heeft gemaakt op (voor eendeel oude)
documenten/rapporten/info-bundels:

(1) Verwerk ze daar waar mogelijk



(2) Daar waar je echt niet verstandig lijkt, of daar waar Stas om toelichting vraagt, geef die toelichting dan aan
mij, dan plaats ik die in een interen toelichting (IT, net als ik vrijdag j.l. had gedaan). Hierbij duidelijk
aangeven wat haar vraag was, bij welke tekst (op welk blz-nummer), en jullie commentaar/toelichting. Ik wil
jullie tekstblokken eenvoudig kunnen kopiëren in het IT. de tekstblokken moeten dus zelfdragend zijn.

Vwb TNO:

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

(2) Stas wees op het AD met onrust over 56 t svp toelichten dat er binnenkort een demonstratie is en dat
jullie rapport de invloed van 56 als minimaal inschat. Etc...)

(3) en ik hebben a.s. donderdag van 13-1530 geblokkeerd in de agenda’s om ‘

______

en jou te
ontmoeten op de Waalsdorpervlakte vwb de “validatie” die de Stas wil.

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

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

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

(2) Stas wil de wethouder(s) er zoveel mogelijk bij betrekken. Zij wil dit bezoek aangrijpen om de nieuwe
wethouder ‘zoveel mogelijk mee te nemen’. Wie plant dit bezoek

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

KNMI.
(1) Stas wil op papier zien at KNMI aangaf niets voor de voorgestelde radarruil te voelen. Ik zal dat ook moeten

verwerken in de aanbiedingsbrief. zit jij daar bovenop?

RVB-rapport.

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

(3) Waar ze flinke accenten wil leggen is bij de samenvatting. kijk heel secuur naar haar aantekeningen. Ik
voeg de scan die ik gister verstuurde nog even bij. Ze viel over “ Stas overweegt RCR in te zetten”. Dat was in
juni al besloten. Ze wil weten wat ‘passende bouwtitels’ zijn. Stas staat niet achter het benoemen van ‘de
participatietrajecten’ . Die vormen geen redenen voor uitstel, zie ze. Daarvoor geldt hetzelfde. Ik heb daar
vanmorgen al een bericht aan gewijd in de richting van en Enkele punten zijn zonder meer een
verbetering, maar wat mij betreft ook niet alles. Ik weet niet of ik de opmerking over de
participatietrajecten helemaal kan volgen. De link met uitstel is mij niet duidelijk: in elk proces moet je de
participatie volwaardig opnemen. Waar je nog helemaal niets van dien aard hebt gedaan — zoals bij de
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potentiële alternatieve locaties — zul je daar nog meer tijd voor nodig hebben. Het maakt dus deel uit van
die grofgeschatte 18 24 maanden.

(4) Vwb die participatietrajecten. Op 2 dec heeft Stas aan “toegezegd’:

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

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

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

Graag jullie respons voor mijn interne toelichting (nadere uitleg en reakties op niet-verwerkte suggesties van de Stas) en
aangepaste rapporten voor donderdag COB. We doen een poging dit vrijdag mee te geven in haar weekend post.
Volgende week is ze op reis, de 31e moeten we zien te komen tot een finale handtekeningen en verzenden rapporten.
Wordt niet voor woensdagnamiddag dat we daar tijd voor hebben.

Letwel: het is denkbaar dat we niet deze maand tot finalisering komen. Wanneer ze na haar reis meer opmerkingen
heeft, kunnen de brieven niet voor feb de deur uit. In dat geval komen we knel met aankondigingen in lokale bladen en
de Staatscourant. Ik bespreek dit met Voorlopig dus niet verwijzen naar publicatie in de Staatscourant de 3;e

Mvg

eom. AL/DS/DAOG
Sent: maandag 20 2020 16:48
To: tno.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;
rijksoverheid.nI’ rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nI’

rijksoverheid.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nI>
Cc: t tno.nl>; DMO/PROJN/STGP mindef.nI>;

mindef.nl>;
rijksoverheid.nI>; nL>;

rijksoverheid.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>
Subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist.
Importance: High

Beste Herwijnen-collega’s,

Midden van deze middag ontving ik een deel van de commentaren van de Stas op het pakket van afgelopen vrijdag.
Daarna meteen een vergadering in gedoken.
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Stas heeft daar ook opmerkingen bij gedaan op stukken die in december zijn geproduceerd, ik ontving locatie-
onderzoek versie 3.0 van 19 dec retour. Ook heeft ze vragen en aanvullingen op het rapport van TNO dat, zie mijn
interne toelichting, de status definitief heeft. wil er svp toch naar kijken, ander gaarne even contacten.

Morgenochtend vroeg gaan en ik bij haar op audiëntie. Drie zaken wil ze daar concreet zien:
1. Het toezeggingen-overzicht.
2. De validatie van het TNO-rapport treedt in contact met RIVM).
3. Tijdsplanning: (het origineel was:)

a. Do 23 Stas contact burgemeester West Betuwe
b. Vrij 24 brief naar EK en IK uit, mcl, beide rapporten + brief aan West Betuwe (i.a.a. provincie), mcl

rapporten en Q&A-bundel
c. Ma 27 website uploaden brieven, rapporten en Q&A-bundel
d. Wo 29 kennisgeving met aankondiging RCR in lokale media
e. Vrij 31 publicatie RCR in Staatscourant
f. Na upload website verzenden emails aan al degenen die een vraag hebben gesteld t RVB/

met verwijzing naar de website met Q&As.
ben jij in staat om de volgende (RCR)-stappen aan te vullen? (svp ook naar

3 feb is er een bezoek aan gem WB, maar ik weet daar verder geen details van.

Er zal zoals het ernaar uit ziet de komende dagen nog heel wat geschaafd en extra toegelegd uitgelegd moeten worden.
Graag daar snel me beginnen, het plan is nu nog dat eind deze week alles verstuurd wordt...

Ik heb de bladen met haar aantekeningen gescand. Graag allen die vast bezien en verwerken.

wat kunnen we haar morgen melden over die kwestie fam V? Ergens zag ik dat ze daarnaar vroeg.

Mvg

From: AL/DS/DAOG
Sent: vrijdag 17 2020 14:5 2
To:

______________________________________

tno.nl>; AL/HDB
mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;

rijksoverheid.nl’ rijksoverheid.nl>; t tno.nl>;
rijksoverheid.nI’ riiksoverheid.nI>; DMO/PRO]N/STGP
mindef.nI>; mindef.nI>;

riiksoverheid.nI>; nl>; BS/AL/DCO
mindef.nl>; rijksoverheid.nI>; BS/AL/DJZ/Cl

BST mindef.nl>; rilksoverheid.nl)
rijksoverheid.nl>

Cc: AL/BSG mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
mindef.nl>

Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties (2)

Beste medestrijders,

Al deze documenten zijn onderweg naar de Stas (zie foto), en daarnaast ook in de formele, fysieke, parafenlijn. Dank
voor jullie bijdragen waar ik de 7e. om had verzocht. Volgende week zal ik haar opmerkingen verwerken op deze
versie 7.

Ik voeg de tekst van de Interne toelichting toe.
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Ondertussen is de planning dat de lokale/regionale bladen eind volgende week worden geïnformeerd. Deze bladen
kunnen de informele aankondiging van de RCR dan publiceren rond woensdag 29 januari. De plaatsing in de
Staatscourant is voorzien eind van die week. overlegt hierover met DCO.

Mvg

From: AL/DS/DAOG
Sent: dinsdag 7 2020 12:24
To: tno.nl>; AL/HDB

•mindef.nl>; Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP mindef.nl>;
IBriiksoverheid.nI; t tno.nl>; riiksoverheid.nl;

DMO/PROJN/STGP Imindef.nI>;
mindef.nl>; rijksoverheid.nI>; 1 1

nI>; BS/AL/DJZ/Cl BST<1 •mindef.nl>;
BS/AL/DCO mindef.nl>; rijksoverneio.ni>
Cc: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>; AL/BSG

mindef.nl>
Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties

Beste medestrijders,

Ook al is het een dag na 3-Koningen, voor allemaal de beste wensen voor 2020!

Graag jullie medewerking voor het tijdig aanleveren van de volgende stukken:

Donderdagmiddag is er een ingelast overleg met de Stas. wil wo-avond de Stas de volgende stukken toezenden, en
daarmee voor wo 08 ian 16.00u bij en mij:

(1) Finale versie Infographic RCR (van reeds concept ontvangen);
(2) Aanbiedings/appreciatie-brief beide rapporten aan EK en TK (dzv
(3) Laatste versie Communicatieplan (kwam die van of
(4) Stroomschema / stappenplan planning (Herwijnen wel akkoord geen alternatief)(ookvan• dacht ik).

Vraag: / / Wanneer kunnen we de RCR in de Staatscourant aankondigen? Dit is ook van
belang voor het afgeven van de VVGB dien voor zijn rekening neemt.

Plan is nu dat we as. vrijdag de ge 13.00u aan de Stas meegeven:
(1) Concept Aanbiedingsbrief. aan EK en TK en daarnaast ook aan gemeente West Betuwe.
(2) Rapport TNO t Z) (de meest actuele versie)
(3) Rapport RVD i (de meest actuele versie)

Voor volgende week is het plan nu:
(1) Parafenronde (DM0, CDS, DJZ, DGB) start maandag de 13 nadat aantekeningen van Stas zijn verwerkt.

i.o.m. aanleveren bij BSG.
(2) Beide (definitieve) rapporten bij en donderdag 16C COB /
(3) De 15 of 16 licht Stas telefonisch de burgemeester van Betuwe West in. laat via secr Stas bel

afspraak maken.
(4) Uiterlijk de 17 verstuurt Stas de aanbiedingsbrief met (definitieve) rapporten aan beide kamers en West

Betuwe.
(5) verzendt een digitale versie van rapporten met separate aanbiedingsbrief naar West Betuwe (wie

voor mij contactgegevens van
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(6) Zodra die brieven verstuurd zijn, plaatst de beide brieven en beide rapporten op de defensie
radarwebsite.

Separaat zal bellen met gemeente Reusel over hun brief van 21 okt svp de contactgegevens even aan mij
geven, zoals vanochtend besproken).R informeert provincie Zeeland vwb aanstaande VVGB voor Noord-Beveland. De
VVGBn worden pas afgegeven nadat de RCR in de Staatscourant is afgekondigd.

In de week dat de VVGB voor projecten in de provincie Noord-Brabant (met o.a. A-16-parken) worden afgegeven (dzv
zal de brieven aan Stas voorleggen waarmee en prov N-Brabant een formeel antwoord geeft.

Tot donderdag (voor het merendeel) bij de werkgroepvergadering, en anders om 12.30u bij de Stas.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 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: tno.nI>
Verzonden: woensdag 22 2020 15:35
Aan: AL/DS/DAOG; AL/HDB;

Ing., DMOJPROJN/PROJN DIP; rijksoverheid.nl;
rijksoverheid.nl; BS/AL/DJZ/Cl BST;

DMO/PROJN/STGP
CC:

rjksoverheid.nl; ni; rijksoveri
BS/AL/DCO;

Onderwerp: RE: comments Stas op Herwijnen pakket acties vereist (2)

Beste collega’s

Naar aanleiding van een vraag van de Stas zou ik bij de voorzitter van de ICNIRP-commissie navraag doen over de te
verwachten publicatie van de nieuwe richtlijn.

De “eind 2019” is niet gehaald; Health Physics is het niet gelukt om de drukproef aan te bieden. Momenteel is het de
verwachting dat (eind) Q1 2020 de nieuwe richtlijn gepubliceerd wordt. Wederom is dit een verwachting waarop ik
geen invloed op het daadwerkelijke tijdsverloop heb.

M.vr.gr.

T ÷31 Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

RDtQ!fl mindef ni
- - frI’

Sent: dinsdag 21
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the 2020 13:50
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the To:
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the

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

mindef.nl; mindef.nI; rijksoverheid.nl;
rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl

Cc: ; mindef.nl; rijksoverheid.nl; nI;
rijksoverheid.nl; mindef.nI

Subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

Beste collega’s,

Vanochtend met en Stas overlegd.

We zijn er nog niet. Er zijn nog diverse acties vereist, Ik stuur deze mail nu vast omdat we onze tijd hard nodig hebben.
Mogelijk volgt nog met aanpassingen in de set aan richtlijnen.
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BS/AL/DCO

rjksoverheid.nI>
Verzonden: donderdag 23 2020 0848
Aan: AL/DS/DAOG; AL/HDB;

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;
CC: tno.nl;

tno.nI; ni;

_________________________

DMO/PROJN/STGP; BS/AL/DJZ/CI BST;
BS/AL/DCO

Onderwerp: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
Bijlagen: Samenvatting, alternatieve tekst.doa

Goedemorgen allen,

Bijgaand een aanpassing van de samenvatting (platte tekst). Geïnspireerd op de opmerkingen van de staatssecretaris.
Niet alles is letterlijk overgenomen, maar hiermee denken en ondergetekende wel een eind tegemoet te zijn
gekomen aan de commentaren. Ik hoop dat de aanpassingen geen reacties oproepen die weer verdere of geheel andere
aanpassingen vereisen.

Enkele aanpassingen, zoals bij de doelstelling van het onderzoek, leiden ook tot redactionele aanpassingen in het
rapport zelf. Die verwerk ik nog.

Voor zover nodig stuur ik nog een nadere onderbouwing/motivatie waarom bepaalde onderdelen wel of niet zijn
aangepast zodat daar gebruik van kan maken bij een interne toelichting.

Voor nu, vriendelijke groet,

Van: mindef.nI
Verzonden: dinsdag 21 2020 13:50
Aan: tno.nl; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl
CC: tno.nl; mindef.nl; ni;

mindef.nI
Onderwerp: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

Beste collega’s,

Vanochtend met en Stas overlegd.

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

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

(1) Verwerk ze daar waar mogelijk
(2) Daar waar je echt niet verstandig lijkt, of daar waar Stas om toelichting vraagt, geef die toelichting dan aan

mij, dan plaats ik die in een interen toelichting (IT, net als ik vrijdag j.l. had gedaan). Hierbij duidelijk
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BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: maandag 27 2020 12:22
Aan: AL/HDB;I — I’
CC: AL/DS/DAOG, —.

Ing., DMO/PROJN/PROJN D1P;I • • rijksoverheid.nl;
rjksoverheid.nl; • • • BS/AL/DJZ/CI 551;

DMO/PROJN/STGP;I — • EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAI R C2; rjksoverheid.nl; rjksoverheid.nl;

BSIAL/DCO;
Onderwerp: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
Bij lagen: TNO_2000_R1 0094.pdf

Dames, Heren,

Bijgaand is het door ons aangepaste rapport, n.a.v. opmerkingen van de staatssecretaris.

Graag verneem ik per ommegaande of er nog opmerkingen zijn, opdat het rapport via de officiele weg verstrekt kan
worden, zonder ‘track changes’.

Vriendelijk groetend,

From: mindef.nl
Sent: Thursday, 23, 2020 10:07 AM
To: nI

. .ni; , ...... .....; rijisoverheid.nl;
rijksoverheid. nI; minaer.ni; mindef.nl;

mindef.nI; rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl
Subject: Re: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

ik heb vanmiddag een afspraak bij TNO met en zijn leidingggevenden om te bespreken hoe we met dit punt
om gaan

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 23 2020 om 08:53 nI> het volgende
geschreven:

Dag en anderen,

Van mijn kant één opmerking bij de lijst van laatste acties:



GOC 5/2

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

aonaeraag maan uu lb:33
AUDS/DAOG

Plan]AfdLuOptr
RE: versie 7 kamervragen Herwijnen

EMSD, BSIAUDS/Dir.

Geen aanvullende op- of aanmerkingen vanuit Ops,

Groet,

Van: AL/DS!DAOG
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:00
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dïr. Plan./AfdLuOptr
LSK/DO/C4ISR/SAI R C2
Onderwerp: FW: versie 7 kamervragen Herwijnen

Ook voor jullie natuurlijk

EMSD, CLSK/PLV C

Sent: donderdag 26 maart 2020 15:39

Beste

Beste schrijvers binnen de Herwijnen-werkgroep, allereerst weer hartelijk dank voor jullie
medewerking, ook weer deze week. Lang niet iedereen ziet dit, maar het was wel weer even
doorbijten, zeker in deze coronacrisis waarin we allemaal wat beperkter zijn met toegang tot archieven
en elkaar...

Hierbij de toezegde versie 7 met en zonder track changes (TC). Ik heb gepoogd de inzichten van Stas,
TNO, RVB, DM0, CDS, DJZ allemaal mee te nemen en een plaatsje te geven.

Ik kreeg opdracht om zoveel mogelijk vragen samen te voegen. Zelf vind ik dit de leesbaarheid niet
direct ten goede komen. Immers, de vragen zijn nu gekunsteld gegroepeerd, terwijl er in de 83 vragen
zelf geen afgestemde samenhang zat.

We moeten hooguit in de volgende ronde nog even goed
checken of elke vraag ) een bevredigend antwoord heeft.

Hanteer svp de versie zonder Track Changes. Die met TC meet voor de stas bedoeld. Daar zitten ook
veel van jullie comments (hier en daar heb ik t ingevoegd), zodat ze kan antwoorden kan vinden op
haar vragen.

Tenslotte, een collega bij Agentschap Telecom kijkt ook nog ‘collegiaal’ mee naar de beantwoording.
Hopelijk ontvang ik begin volgende week zijn suggesties vwb het verder verduidelijken van
antwoorden op technische vragen.

T’

AL/DS/DAOG

AL/F

1>; 1

_____

tno.nl>;
‘f.nI>; DMO/PROJN/DIP PROJN

k.com; BS/AL/DCO mindef.nl>;
mindef.nl>;BS/AL/I lStafbureau

______________________

riiksoverheid.nl>; • DMO/PROJN/STGP
Subject: versie 7 kamervragen Herwijnen

1
erheid.nl>;

mr,löf r.I,.

[PaginanummerJ
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Twee d e I<a m e t Commissie Defensie

DER STATEN-GENERAAL

Aan de staatssecretaris van Defensie

Plaats en datum: Den Haag, 5 maart 2020
Betreft: Aanbieding feitelijke vragen radar Herwijnen
Ons kenmerk: 31936-718/2020D09209

Namens de vaste commissie voor Defensie bied ik u de feitelijke vragen aan over uw brief van
6 februari 2020 inzake Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in
H e rw ij n en

De commissie ontvangt uw antwoorden op deze vragen graag uiterlijk 26 maart 2020.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Defensie,

T.N.]. de Lange

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.def@tweedekamer.nl
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31936 radar Herwijnen

nr. Lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)
De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de
staatssecretaris over de brief van 6 februari 2020 inzake de radar Herwijnen (31936,
nr. 718).

De daarop door de XXX gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.

Voorzitter van de commissie,
Aukje de Vries

Griffier van de commissie,
De Lange

Nr Vraag Bijlage Blz. (van) tlm

1 Is het onderzoek van TNO ‘Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar’
gebaseerd op de technische vermogens van een nog te plaatsen SMART-L radar
of op de vermogens van de huidige installaties in Wier en Nieuw-Milligen?

2 Indien het juist is wat medewerkers van Thales in pers hebben gemeld over de
nieuwe $MART-L radar die in Wier is geplaatst, dat ‘alle grote gevaren binnen
500 kilometer worden gedetecteerd, op 60 kilometer kan hij een ijzeren object ter
grootte van een tennisbal herkennen’, waarom is dan een tweede SMART-L
radar hoe dan ook nodig?’

3 Klopt het dat een tweede SMART-L radar een reserveradar is ‘om het simpele
feit dat ais er een kapotgaat, er altijd nog een andere is’?2 Zo ja, waarom is er
dan haast om die tweede radar in bedrijf te nemen, nu er zeer spoedig een nieuwe
in Wier in bedrijf wordt genomen?

4 Is het mogelijk dat aangrenzende radars, zoals bijvoorbeeld in Duitsland of
België, de taken van de SMART-L radar zouden kunnen overnemen?

5 Op welke wijze zullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppeld
worden aan de SMART-L op de Nederlandse fregatten? Kunt u bevestigen dat de
radargegevens van de marine gekoppeld worden aan die van de op land
geplaatste radars?

6 Hoe beoordeelt u het risico dat de aanwezigheid van de SMART-L radar op de
betreffende locatie in Herwijnen in de toekomst niet meer binnen de
stralingslimiet valt door nieuw wetenschappelijk inzicht en/of striktere normen?

7 Hoe kunt u nog precies “rekening houden” met het wijzigen van de ICNIRP
richtlijn als de SMART-L radar al is geplaatst?

8 Indien uit de stralingsmeting die u wilt uitvoeren na plaatsing van de SMART-L
radar een contra-indicatie blijkt, welke stappen kunt u dan nog zetten?
Overweegt u dan alsnog om de radar elders te vestigen? Zo nee, wat is het nut
dan precies van die controle?

9 Kunt u uiteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel heeft
afgekondigd?

10 Kunt u nader motiveren waarom benodigde tijd voor het plaatsen op een
alternatieve locatie voor u een doorslaggevende factor is? Is dit probleem immers

Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020
2 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10Januari 2020
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niet veroorzaakt door uzelf, door niet eerder uitgebreid naar alternatieven te
kijken?

11 Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen in uw
vervoigstappen ten aanzien van de plaatsing van de radar?

12 Is het juist dat op een vijftal kilometer van Herwijnen elf windmolens worden
gebouwd? Is Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van heeft? Indien
de SMART-L radar daar geen last van heeft, waarom zou een radarinstallatie
daar bij Nieuw-Milligen wel last van hebben?

13 Waarom kan er met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61
V/m geen enkele garantie worden afgegeven dat negatieve gezondheidseffecten
kunnen worden uitgesloten?

14 Hoeveel alternatieve locaties, die door bewoners zijn aangedragen, zijn
uiteindelijk onderzocht?

15 Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen
uitgesloten? Waarom worden de benodigde hoogtes daarvoor door Defensie elke
keer als niet mogelijk bestempeld, terwijl dit wel kan?

16 Waarom valt Gilze Rijen af als alternatieve locatie?

17 Wat is de totale hoeveelheid straling in het betreffende gebied?

1$ Is het onderzoek naar de straling in Herwijnen gericht op de actuele straling van
de bestaande blootstelling, zoals scheepvaartverkeer en KNMI-radar? Indien dat
niet is meegeteld of opgeteld, waarom niet?

19 Kunt u toelichten waarom niet gekozen is voor het voorzorgsprincipe van 6 V/m 2
zoals dat in meerdere Europese landen het geval is?

20 Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten 2
van max 61 V/m een garantie at te geven dat negatieve gezondheidseffecten
kunnen worden uitgesloten?

21 Hoe gaat u de door TNO als begrijpelijk erkende zorgen wegnemen? 2

22 Kunt u toelichten welke soorten straling onder “Rf velden” vallen? 2

23 Verwijst “samenstelling van straling” naar stralingscumulatie? Zo nee, wat is het 2
dan wel?

24 Kunt u voor de inzichteljkheid de grafieken, waarin de straling nu in 2
percentages is weergegeven, omzetten naar grafieken waarin de straling in V/m
is weergegeven? Zo nee, waarom niet?

25 Waarom gaat het TNO-rapport niet uit van het voorzorgsprincipe van 6 VIm 2
zoals meerdere Europese landen?

26 Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven? 2

27 Zijn in de conclusie, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan 3
de blootstellingslimieten, alle stralingsbronnen meegenomen? Zo nee, welke
stralingsbronnen dan wel?

28 Wat is het piekvermo gen van de primaire SMART-L radar? 3

29 Waarom is er niet gewacht op de nieuwe ICNIRP normering? Welke garanties 3
kunt u geven dat de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen gebaseerd zullen
zijn op de nieuwe ICNIRP normeringen?

30 Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de 3
richtlijnen?

31 Heeft u overwogen de praktijkervaring met de radar in Wier mee te nemen in de 3
besluitvorming over deze plaatsing?
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32 Waarom zijn de omschrijvingen RF velden en samenstelling van straling 3
gebruikt? Is het juist dat het gaat om non-ioniserende straling en
stralingscumulatie?

33 Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar? 3

34 Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/april) verschijnen? 3
Waarom heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken
bij het onderzoek?

35 Hoe groot acht u het risico dat de radar te hoge stralingsdoses uitstraalt en 3
daarom niet voldoet aan de normen? Waarom is het risico acceptabel om de
bouw door te zetten?

36 In het rapport staat dat nadat de ICNIRP richtlijnen zijn aangepast moet worden 3
nagegaan of deze wijziging consequenties heeft voor de conclusies en
aanbevelingen van dit rapport. Is het dan niet essentieel om juiste conclusies te
kunnen trekken op basis van de nieuwe richtlijnen en te wachten op deze nieuwe
richtlijn?

37 Op basis van welke berekeningen is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse 9
heuvelrug een probleem in de dekking vanuit Nieuw Mihigen?

38 Waarom is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem 9
in de dekking vanuit Nieuw Milligen?

39 Zijn de figuren op de pagina’s met het getoonde bereik van de radar in Nieuw 10 11
Milligen doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L
radar?

40 Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen 10 11
uitgesloten? Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan bij een hogere
radartoren hij Nieuw Milligen?

41 Wat is de maximale blootstellings-veldsterkte bij een piekvermogen op 1.500 14
meter afstand gezien vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar richting het
dorp Herwijnen? Valt deze op 1.500 meter wel onder de maximale
blootstellingslimieten van 28-61 V/m?

42 Welke alternatieve locaties zijn onderzocht? Wat zijn de resultaten van dat 18 33
onderzoek?

43 Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locaties zijn 18 33
ongeldig verklaard? En waarom?

44 Hoeveel van de onderzochte alternatieve locaties hebben een tweede radar zoals 18 33
de I(NMI radar in Herwijnen? Welke overige stralingsbronnen bevinden zich in
of nabij de onderzochte alternatieve locaties?

45 Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op 21
de ziekte ALS in geval van GSM-antennestations? Klopt het dat er geen
wetenschappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS
veroorzaakt?

46 Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld? 21 22
Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het
eventuele verband met straling?

47 Waarom wordt de conclusie beperkt tot de SMART-L radar en niet cumulatief 30 39
en bij piekvermogen?

48 Hoe kunt u garanderen dat de aangehouden veldsterkte van 3 V/m voor 5G deze 31
niet verder zal overschrijden in de toekomst, nu in het rapport is gesteld dat niet
goed kan worden aangegeven dat wat de bijdrage aan 5G zal zijn aan de
samengestelde blootstelling?
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49 Wat zijn de gevolgen indien deze hij volle uitrol van 50 boven de limiet van 31
28V/m tot 61V/m gaat uitkomen? In hoeverre zal de straling van de KNMI radar
en SMART-L radar in de totale stralingsberekening meegenomen worden?

50 Komt het cumulatieve stralingsniveau van p 3O,9% overeen met 465 V/m? 34

51 In welke verhouding staat de stralingsniveau van 465 V/m tot de door de door 34
het ICNIRP gehanteerde norm?

52 In hoeverre speelt de afstand tot de radar een rol bij de berekening van de 34
stralingsniveaus? Is het juist dat wanneer men zich binnen de -bij de berekening
gehanteerde afstand van- 450 meter bevindt de stralingsniveaus aanzienlijk
zullen stijgen? Kunt u aangeven hoeveel en welke objecten zich binnen de -bij de
berekening gehanteerde- 450 meter bevinden?

53 Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in VIm weergegeven worden 34 39
in plaats van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet?

54 Is de 100% in figuur 9 het maximale piekvermogen van 1506V/m? 34 39

55 Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale 34 39
blootstellingslimieten van 28-61 V/m, wat is dan de minimale afstand tussen de
radar en de dichtstbijzijnde woning?

56 Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op 34 39
alle afstanden van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij
piekbelasting in het worst case scenario?

57 Waarop zijn de, ten opzichte van 30 en 4G lagere, waardes van 5G in figuur 4 en 34 39
5 gebaseerd?

5$ Wat is het piekvermogen van de KNMI radar? Welke invloed heeft dit op het 34 39
maximale stralingsniveau, rekening houdend met de conclusies uit het
(aangepaste) RWM rapport uit 2004 over de KNMI radar in De Bilt (met een
piekvermogen van 250.000 Watt) waarin is gerapporteerd dat piekwaarden van
80 V/m op 1000 meter afstand zijn gemeten op 2 meter hoogte?

59 Kunt u bevestigen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor 50 niet verder 34 39
zal overschrijden in de toekomst?

60 Waarom er in de samengestelde blootstellingen geen resultaten in V/m 34 39
weergegeven, maar alleen een percentage ICNIRP?

61 Klopt het dat de dichtstbijzijnde boerderij niet op 450 meter ligt, maar op 350 34 39
meter? Klopt het dat daarbij niet ook de stralingsbelasting van de KNMI-radar en
de scheepsradars is opgeteld? Waarom is niet de juiste afstand aangehouden tot
de eerste woning?

62 Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op 34 39
alle afstanden van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij
piekbelasting in het worst case scenario?

63 Is het juist dat de KNMI-radar in De Bilt een piekwaarden van 80 V/m heeft bij 34 39
een piekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KNMI-radar in
Herwijnen een piekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling
van de KNMI-radar amper invloed heeft op het maximale stralingsniveau in
Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe is dat te verklaren?

64 Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale 34 39
blootstellingslimieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken
van de afstand die nodig is tussen de radar en de dichts-bijzijnde woning in het
“worst case” scenario?

65 Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op 34 39
alle afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, bij
piekbelasting in het worst case scenario?
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66 De waardes van 50 worden veel lager gerapporteerd dan de huidige mobiele 34 39
telefonie 30 en 40. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes?

67 Kan TNO verklaren hoe het mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag 34 39
liggen?

68 Hoe kan het dat de limiet samengestelde blootstelling in starende modes in figuur 38 39
9 gesteld is op 1506V/m, terwijl de blootstellingslimiet volgens de overheid is
gesteld op 28-61 V/m? Kunt u dit verschil verklaren?

69 Zouden de piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-6 1 V/m kunnen 38 39
leiden tot gezondheidsschade?

70 Hoe hoog is de absolute piek die aan straling uitgezonden zou minnen worden? 38 39
Hoe vaak zal de SMART-L radar dit piekvermogen uitzenden?

71 Wat is het maximale vermogen van de radar in megawatt en wat is het 38 39
piekvermogen aan veldsterkte in V/m?

72 Hoe kunt u garanderen dat de KNMI radar en SMART-L radar, die los van 38 39
elkaar een piekveldsterkte boven de 61 V/m en 50V/m kunnen hebben, over een
langere periode voldoen aan de ICNIRP normen?

73 Is het juist dat ICNIRP een maximale piekbelasting van 6 minuten heeft? Is het 38 39
juist dat hiermee een piekbelasting per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat
dan?

74 Hoe vaak zal de SMART-L radar het maximale piekvermogen uitzenden? Per 38 39
week? Maand? Jaar?

75 Bent u ermee bekend dat deze piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28- 38 39
61 V/m wel kunnen leiden tot gezondheidsschade?

76 Hoe verklaart u de verschillen in de uitkomsten tussen het TNO memorandum 39
van juni 2019 en het TNO Evaluatie rapport van februari 2020?

77 Wat is de verklaring voor de verschillen in uitkomsten tussen het TNO 39
memorandum van juni 2019 en het TNO evaluatierapport van februari 2020?

78 Is het (technisch) mogelijk dat de over 6 maanden operationele SMART-L Radar 39 40
in Wier de (eventuele) uitval van de MPR radar in Nieuw Milligen kan
opvangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in hoeverre is dit meegenomen bij de
plaatsing in Herwijnen?

79 Heeft de SMART-L op Nieuw Milligen meer of minder last van de windmolens 39 40
dan de situatie in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dit
toelichten?

80 Waarom is gekozen voor een RCR met betrekking tot Herwijnen? 39 40

81 Wanneer komt u met een eigenlijk wettelijke blootstellingslimieten zoals België, 41
Italië? Indien u met een vergelijkbare wettelijke blootstellingslimieten zou
komen, wat betekent dat voor de situatie van Herwijnen met 50, KNMI radar,
SMART-L radar en scheepvaart?

82 lOopt het dat TUV Rheinland de referentiemeting heeft uitgevoerd? Klopt het 41
dat dit bedrijf geen geaccrediteerd testinstimut is voor de referentienormen?
Waarom is in dat geval de opdracht toch aan dit bedrijf gegeven?

83 Klopt het dat Nederland geen eigen blootstellingslimieten heeft en dat het 41
voornemen is deze limieten wel in te voeren in verband met de installatie van
50? Wat betekent dat voor de situatie in Herwijnen met 50 in het licht van de
KNMI-radar, de SMART-L radar en de scheepvaart?
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Thnx, ik wacht in spanning af. ©
Goed weekend!

Onderwerp: FW: FV mbt Radar Herwijnen

Goedemorgen

Alvast een goed weekend gewenst.

BS/AL/BSG mindef.nl>;
AL/HDFC/Kab HDFC

mindef.nl>;
BS/AL/DS/Kab DS

CZSK/PBV/INT/BPB/PROG mindef.r.
mindef.nl>;

CL IPA mindnfj

K
mindef.nl>;

AL/BSG mindet.nl
mindef.ni>;

BS/AL/DS/ProjafdCPM mindef.nl>;

BS/AL/DS mindef.nl>;
.4’DS/DOPS minHfr

vrijdag 6 maart 2020 0855
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

RE: FV mbt Radar Herwijnen

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 08:51

nI

Alvast een voorwaarschuwing, er zitten weer wat kamervragen aan te komen ;-O.

Van: %HDB Parlementaire zaken, BS/AL/HDB/Stafbureau
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 07:57

Aan:I AL/DS/DAOG mindef.nl>
CC: BS/BOEs/MLA.cmindef.nl>;

______________Irn

ndef.nI>;

85/AL z -—

BOEs/IVD
L/HDFC

BS/AL/HDB/Stafburea u
L/DS mind€fnI>;I

mindef.nl>;
i/HDP mindef.nl>;

85/AL j Bmindefnl>;
BS/AL/HDB mindef.nl>;
BS/ALJHDBV/Dit K&l mindef.nl>; BS/BOEs/IGK

mindef.nl>; BS/AL/DS/Dir. Plan. mindef.nI>;
Drs. mindef.nl>; HDB/Stafbureau rnindc1nT>;
Bc., BS/AL/DCO mindef.nl>; AL mindef.nl>;

BS/AL/DVH mindef.nl>; #DL, BS/AL/HDB rnndnl>;
OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPEL Imindef.nI>; %Bestu u rsondersteuning DOSCO,

DOSCO/ST DOSCO/KERNST/BO 1 Imindef.nI>; O BS/AL/DS/Kab DS

• AL/BSci mindef.nl>:

____________

I def.nl>,

—

B/SlE ALGOST

ir K&l/E_Missie mindef.nl>;

1 BS/AL/DS/lMS
L/BSG 1 mindef.nl>;

nin±tnl> •
— IA/65G

IrniEd
• L/B5G mindef.nl>;

m ndef. n 1>;
E1jIVAD

- mindef.nl>;
AL/HDP/Aangb. AWR/Proj DAvw

mindef.nb.;
AL/DVH/Dir VH mindef.nl>;
?tnl>; AL/DCO

mindef.nI>;

DMO/DIR B&B/B OST
mindef. BS/AL/BSG



RW, B Ec BA, DMO/DIR B&B/BP&BV/CL VKAM rnindf.nl>;
BS/AL/HDFC/Kab HDFC mindef.nI>; LTC/COGP/INTEGR

mindef.nl>; BS/AL/DS/Kab DS mindef.nl>;
BS/AL/HDP/Aandg. PAL mindef.nT>; DIR B&B/B 051 mindef.nl>;

BS/AL/HDP/Staf rnndef. nI>; Dr. Ir., DM0
L1I{ilutl.nl>; AL/HDP/Aandg. PAL mindef.nl>

Onderwerp: FV mbt Radar Herwijnen

Goedemorgen

Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief en de Feitelijke Vragen mbt de Radar Herwijnen.
Graag je conceptantwoorden uiterlijk 19 maart aanbieden bij kabinet DGE.

Met vriendelijke groet

Directoraat-Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Plein 4 t Den Haag Kamer A-18
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag 1 MPC 5GB

M +31
mindef. ni

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mailbencht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie
bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te
nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of
verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen, het origineel te vernietigen op al uw systemen en
contact op te nemen met de afzender.

Disclaimer: The information sent in this email is intended solely for the addressee(s) and may contain personal or confidentiai information. Use of this
information by anyone other than the addressee(s) and use by those who are not authorised to take note of this information is prohibited. 1f you are not the
addtessee or are not authorised to take note of this information, the disciosure, reproduction and/or distribution of this information to third parties is not
permitted and you are requested to return this message, destroy the original on all of your systems and to contact the sender.
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BS/AL/DCO

Van: ti

Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 12:57
Aan: AL/DS/DAOG; rjksoverheid.nl;

rijksoverheid .nI; DMO/PROJ N/STGP;
DMO/PROJN/DIP PROJN;

CC: AL/HDB;
BS/AL/H DB/Stafbureau; rijksoverheid.nI;

Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Beste

Bijzonder merkwaardig. Genoeg dubbele vragen en de meerderheid van de vragen over de inhoud van ons rapport zijn
notabene behandeld, uitgelegd of toegelicht. Ik voorzie dat de antwoorden van TNO voornamelijk verwijzingen naar de
onderhavige gedeelten uit het rapport gaan worden.

Verder zijn er vragen die technisch wel kunnen worden uitgewerkt, zoals

Kunt u voor de inzichtehjkheid de grafieken, waarin de straling nu in percentages is weergegeven, omzetten naar
grafieken waarin de straling in V/m is weergegeven? Zo nee, waarom niet?

maar of het daarmee inzichtelijker wordt, betwijfel ik. Dat is ook de reden dat we niet V/m hebben gegeven, omdat de
limiet frequentieaffiankelijk is (uitgelegd in het rapport ©) dus als de verschillende systemen samengesteld bekeken
moeten worden, is V/m een nutteloos resultaat.

En

Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cum ulatieve stralingsniveaus op alle afstanden van de radar. stapsgewijs
van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst case scenario?

Die berekeningen kunnen we natuurlijk maken maar dat is een aardige klus. Interessant is de ambiguïteit in de vraag:
“Alle afstanden”. Ik neem aan dat bedoelt wordt om een cirkel rond de radar te plaatsen en 360 graden rondom tussen
50m en 1450m uit te rekenen. Maar welke stapgrootte willen ze dat zien? Wat vinden ze belangrijk? Wat willen ze
bereiken?

M .vr.gr.

1+31 Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the From:
electronic transmission of messages. mindef.nl

Sent: vrijdag 6 maart
2020 11:25
To: rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Cc: mindef.nl; ; mindef.nl; rijksoverheid.nI
Subject: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Beste Herwijnen-collega’s,
Vanochtend zijn binnengekomen meet dan 80 vragen over Herwijnen. Veel vragen zijn technisch van aard en hebben
betrekking op het TNO-rapport. Maat er zijn er ook die gericht zijn op alternatieve locaties en nabijgelegen
boerderijen/woningen een hoe hoog de straling daar precies is.
De deadline die mij is gesteld is 19 maart. Maandag bespreek ik met hoe we de beantwoording stroomlijnen. Einde
van die middag spreken we de stas tijdens het luchtvaartoverleg. Hopelijk komt er dan ook meet duidelijkheid over het
afgeven van de WGBs.
Voorlopig is mijn advies aan TNO, DM0 en RVB: bestudeer alvast de vragen en bereid een antwoord voor.
Mvg

mindef.nl>,’
B5/AL” mindef.nl>,

mindef,
BS/AL” mindef.nl>, T

BS/AL/HDB” mindef.nl>,
BS/AL/HDBV/Dir K&l”

mindef.nl>,’

B5/AL/BSG” mindef.nl>,
AL/HDFC/Kab HDFC”

mindef.nl>,’
BS/AL/DS/Kab DS’T 1

CZSK/PBV/INT/BPB/PROG’T - mind4.ni>,

mindef.nl>,

mindet.nl>,
L IPA” mindef.r>,

B/5IE ALGOST” 1

AL/BSG” • mindefnl>
mindef.ni>,

BS/AL/DS/ProjafdCPM” mindef.nl>,

Van: “%HDB Parlementaire zaken, BS/AL/HDB/Stafbureau”
Datum: vrijdag 6 maart 2020 om 07:56:52
Aan: T AL/DS/DAOG’T mindef.nl>
Cc: T______________________ BS/BOEs/MLAT’ mindef.nl>, ‘

mindef.nl>,’
IV 1.)

• BS/AL/DS’T mindef.nl>,’
h.L/D5/DOPST’ mindef.nl>,’

BS/AL/H DB/Stafburea u”
mindef.nl>, ‘

L/HDFC”

r,k.

Drs.TT mindef.nl>, T

Bc., BS/AL/DCO” mindef.nl>, T

BS/AL/DVH” mindef.nl>, “#DL, BS/AL/HDB”
OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPEL” 1 It

DOSCO/ST DOSCO/KERNST/BOT’ 1 1 linE!

AL’T mindef.nl>,’
AL/HDP” mindef.nl>, T

BS/BOE5/IGK”

1 BS/AL/DS/Dir. Plan.” mindef.nl>, ‘J
1DB/Stafbureau” mindef.nI>,

‘•

- -

IAL” mindef.nl>,’
mod.nT>,’

def,nI>, “%Bestuursondersteuning DOSCO,
ef.nl>, Ttf BS/AL/DS/Kab DS”

mindef.nl>,’
ir K&I/E_Missie” mindef.nl>,

BS/ALJDS/l MS”

• •mindef.nl>,’

•

•AL/BSG”
mindef.ni>,
.L/BSG” mindef.nl>,’

!fl1fl’ffli>, ‘•
• LIBSG”

-n

—

—

________

mi ndef. n 1>,

_______________________

BV/KAB” cmindef.nl>,’

• AL/HDP/Aangb. AWR/Proj
._/BSG” nindef.nl>,’

AL/DVH/Dit VH” mindef.nl>,
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DMO/DIR B&B/B 051” mindef.nI>,
• 1 1 AL/DCO”

mindef.nl>,’ BS/AL/BSG”
‘ 1 1 1 •mindef.nl>,

RW, B Ec BA, DMO/DIR B&B/BP&BV/CL VKAM” mindef
‘ 1 1 1

B5/AL/HDFC/Kab HDFC” mindef.nl>, JC/COGP/INTEGR”
min ‘__________________ BS/AL/DS/Kab DST’ mindef.nl>,

BS/AL/HDP/Aandg. PAL” mindef.nI>,’ DIR B&B/B 051” mindef.nl>,
BS/AL/HDP/Staf” mindef.nl>,’ Dr. ir., DM0”

mindef.nI>,’ AL/HDP/Aandg. PAL” mindef.nl>
Onderwerp: FV mbt Radar Herwijnen

Goedemorgen

Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief en de Feitelijke Vragen mbt de Radar Herwijnen.
Graag je conceptantwoorden uiterlijk 19 maart aanbieden bij DGB.

Met vriendelijke groet

Directoraat-Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Plein 4 1 Den Haag 1 Kamer A-18
Postbus 20701 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

M ÷31
mindef.nl

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie
bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is
verboden, Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking
van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen, het origineel te vernietigen op al uw systemen en contact op te
nemen met de afzender.
Disclaimer: The information sent in this email is intended solely for the addressee(s) and may contain personal or confidential information. Use of this information by
anyone other than the addressee(s) and use by those who are not authorised to take note of this information is prohibited. 1f you are not the addressee or are not
authonsed to take note of this information, the disclosure, reproduction and/or distribution of this information to third parties is not permitted and you are
requested to return this message, destroy the original on all of your systems and to contact the sender.

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 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 înform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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doc 385

BS/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: maandag 9 maart 2020 13:38
Aan:
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen
Bijlagen: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718) ops-vragen (antwoorden BH) aanvulling

AdG.docx

Dank en mijn aanvullingen. Ik denk voldoende info en hiermee zou wel uit de voeten moeten
kunnen. Zet jij dit namens ons al door richting en de rest?

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 9 maart 2020 11:18
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Mijn eerste poging.

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>
Verzonden: maandag 9 maart 2020 08:53
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Super, kan ik verder met andere zaken ;-(

Van: mindef.nl>
Verzonden: maandag 9 maart 2020 08:45
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Copy, ik ga nu een eerste slag maken, ok?

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>
Verzonden: maandag 9 maart 2020 08:40
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Ik heb ik in het geel de ops gerelateerde vragen gehighlight. Volgens mij zijn dit de vragen waar wat over kunnen
zeggen, de rest ligt allemaal bij RVB, TNO en DGB.

Groet,



Van: mindef.nl>
Verzonden: maandag 9 maart 2020 07:27
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Prima, ik ga er vandaag aan beginnen.

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 15:23
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Pak jij de Ops-vragen op en stemmen wij die aan de voorkant af en daarna kijken wij samen naar de
antwoorden die de anderen hebben bedacht. Is dat een idee? Houden iig de lijntjes volgende week even
kort.

Groet,

mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 14:53
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr m indef.nl>;

C-LSK/DO/C4ISR mindef.nl>
Onderwerp: FW: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Ik lees vanaf maandag mee.

Goed weekend!

Van: AL/DS/DAOG mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 11:25
Aan: rijksoverheid.nl’ riiksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; tno.nP tno.nI>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nt>; DMO/PROJN/DIP PROJN’ mindef.nl>;

mindef.nl>
CC: AL/HDB mindef.nl>; t tno.nI>;

BS/AL/HDB/Stafbureau mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>

Onderwerp: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Beste Herwijnen-collega’s,
Vanochtend zijn binnengekomen meer dan 80 vragen over Herwijnen. Veel vragen zijn technisch van aard en
hebben betrekking op het TNO-rapport. Maar er zijn er ook die gericht zijn op alternatieve locaties en
nabijgelegen boerderijen/woningen een hoe hoog de straling daar precies is.
De deadline die mij is gesteld is 19 maart. Maandag bespreek ik met hoe we de beantwoording
stroomlijnen, Einde van die middag spreken we de stas tijdens het luchtvaartoverleg. Hopelijk komt er dan ook
meer duidelijkheid over het afgeven van de VVGBs.

2



Voorlopig is mijn advies aan TNO, DM0 en RVB: bestudeer alvast de vragen en bereid een antwoord voor.
Mvg

DMO/DW BB/BP&BV/CL VKAM”
BS/AIJHDFCIKab HDFC”

LTC/COGP/INTEGR”
niindef.nl>,

BSIAL” <

BS/ALJHDB/Stafbureau” cL
1 •

mindef.nl>,

)W B&BJB OST’
un i ndet.nI>,

AIJF

BS/AUDS/Kab
CZSK/PB v/NT/BPBIPROG”

• mindef.nI>,

Goedemorgen

t-C nl

Van: “%HDB Parlementaire zaken, BS/AIJHDB/Stafbureau”
Datum: vrijdag 6 maart 2020 om 07:56:52
Aan:

‘ 1 1 1 1 1 1 AUDSIDAOG” mindef.nI>
Cc: ‘1 • •

BS/BOEs/MLA” rnindef.nl>, ‘

•BOEs/WD 1 1 1 1 1 nUn(Ief.nl>,’

‘1111 1 1 1 ALIHT)FC” ;ninclef.nI>, ‘pj
<1

IIIII_
‘1 IIIIIL__ ——

______

•
riuf.nI>, J •

BS/AUHDB zmindef.nI>,’
• •

• 1 — BS/AUHDBV/Dir

• 1
PLan. nintIf.nI>,

HDB/Statbureau”

_____

mint1

_____

‘Ds”

BS/AUDS” rnindef.nl>,

1

AJJD$/DOPS”
mindef.nl>,
in clef nI>

flCIT fl

BS/AL”

nI
çfifl>,

mindef.nI>, 1 1 1 BS/AIJDS/Dir.

_____________________

Drs.’ indet.nI>,

___

‘1fl>, ‘ •
Bc., BS/AUDCO”

mindef.nl>,
‘ IAL” niindëf.n1>,

BS/AUDVH” in ndef.nl>, “#DL, BS/AJJHDB” rnod.nl>,
OOCLIB &TCO/ 1 4OZWTCWJ2ZWTPEL’ m indef.nl>.,

“%Bestuursondersteuning DOSCO, DOSCO/ST DOSCO/KERNST/B0”
mindef.nl>,

“ BS/AUDS/Kab DS”

K&UE_Missie”
S/AL/BSG”

mindet.nl>,
BS/AUDS/llvIS”

UJBSG”
e

Lul>,

ndef.nI>’,

IIAUHDFC/K HDfC” mindef.nI>,
•niinde[.nI>, ‘

—

Ininuec’

I
JBISffi ALGOST”

Ld

AUBSG
DS”

rnmuef.nI>,

mindef.nI>,

mindef.nI>, ‘1
AIJBSG”

<

AUHDP/Aangb. AWRIProj DAvw’
niindef.nI>, ‘___________ 85/Ah

AIJDVH/Dir VH”
OST” tuitn.Ief.nI>

BS/AIJBSG”

t,

BV/KAB”

ni>

L IPA”

IALIBSG”
ii>,’
DMO/DW B&B/B

niiiidèf.nI>,

ProjafdCPM” m
t Ln’.>,’
III UDCO”cÏ

r

UHDP/Aandg. PAL”
Onderwerp: FV mbt Radar Herwijnen

RW,BEcBA,

II
Iuiinkti>’ ‘1 1 1 •

BS/AUDS/Kab DS”

1 BS/AL/HDP/Aandg. PAL’ mindef.nt>,
in inilef.nl>,’ BS/AUHDP/Staf

Dr. ir.. DIVIO” mindel.nI>.
niinclef.nl>
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Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief en de Feitelijke Vragen mbt de Radar Herwijnen.
Graag je conceptantwoorden uiterlijk 19 maart aanbieden bij DGB.

l1et vriendelijke groet

Directoraat-Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Plein 4 Den Haag Kamer A-18
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 FIPC 58B

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mailbencht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie
bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is
verboden, Indien u niet de geadresseerde of niet gerechtigd tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking
van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen, het te vernietigen op al uw systemen en contact op te
nemen met de afzender.
Disclaimer The information sent in this email is intended solely for the addressee(s) and may contain personal or confidential information. Use of this information by
anyone other than the addressee(s) and use by those who are not authorised to take note of this information is prohibited. 1f you are not the addressee or are not
authonsed to take note of this information, the disclosure, reproduction and/or distribution of this information to third parties is not permitted and you are
requested to return this message, the original on all of your systems and to contact the sender.
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doc 388

ES/AL/DCO

Van:
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 09:00
Aan: AL/DS/DAOG
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AD

Copy, wij blijven me&ezen.

Groet,

Van: AL/DS/DAOG
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 15:32
Aan: ; ; ni; BS/AL/DJZ/Cl BST;

-ILT; -ILT;
DMO/PROJN/DIP PROJN; BS/AL/HDB/Belmdwrs;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan ./AfdLuOptr;
CC: AL/HDB; DMO/PROJN/STGP;

OOCL/B&TCO/14OZWICI E/2ZWTPEL
Onderwerp: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AD

Beste collega’s,

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn
gaan brengen (zie hieronder qua vorm*) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u)
zodat daarna tijdig alle format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden.

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AD van 08 april. De
deadline voor die stukken/fiches wordt 25 maart 13u.

*Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie
antwoorden. Breng de antwoorden in geeT aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog
serieus naar moeten kijken. betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere
fine tuning inclusief de ‘smaak van de dag’ volgt later hier.

in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw
inzichten.

en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per
email proberen betrokken te houden. ©

Tot morgen,

Mvg

From: riiksoverheid.nl>
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52
To: AL/DS/DAOG mindef.nl>;

riiksoverheid.nl>; BS/AL/DJZ/CI BST
mindef.nl>; riiksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; mïnbzk.nl>;



riiksoverheid,nI>; - ILT ILenT.nl>; - ILT
ilent.nl>; ni>;

ni>; DMO/PROJN/DIP PROJN mind€f.nI>
Subject: Agenda + bijlagen tb.v. vergadering Herwijnen 12_03_2020

Allen,

Bijgaand als bjlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend.

Groet en tot morgen,
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doc 389

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 21:38
Aan: AVDS/DAOG; rjksoverheid.nl;

rjksoverheid.nl; BS/ALJDJZ/Cl BST;
rjksoverheid.nl; rjksoverheid.nl; ilent.nl;

DMO/PROJN/DIP PROJN; BS/AL/HDB/Belmdwrs;

• EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

1
CC: • AL/HDB; DMO/PROJN/STGP;

OOCL/B&TCO/1 4OZWTCIE/2ZWTPEL;

________________nl; ____________minbzk.nl

Onderwerp: RE: kamervagen en AO : fiches tupdate en nieuw)

Beste collega’s

Nog even een reactie over

1. De hoofdprijs. Tja, het behoeft geen betoog dat ik liever de loterij win . En .... Gezien de statistisch
ongunstige positie gok ik ook weer niet ©.

2. De nieuwe ICNIRP richtlijn. Het is ook nog afwachten wat de raad van Europa gaat adviseren wat met de
nieuwe ICNRIP richtlijn gedaan moet worden. Wellicht zal de raad van Europa deze nieuwe ICNIRP richtlijn
overnemen. Vooralsnog is de 1998-richtlijn nog leidend.
Het is dan een besluit van Nederland deze aanbeveling in nationale wetgeving moet worden overgenomen
of zoals nu is dat niet te doen en de nieuwe richtlijn te gebruiken. Maar dat is naar mijn bescheiden mening
een politiek besluit.

a. Vanmiddag heeft de Stichting Electrohypersensitiviteit hun grote teleurstelling uitgesproken over
de, naar hun visie, tekortkomingen in de nieuwe ICNIRP richtlijn.

M .vr.gr.

T +31 Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

• fori S

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.

mi ndef. nI
Sent: donderdag 12 maart 2020 15:02
To: rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nI;

rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; ilent.nl; mindef.nl;
mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl;

Cc: mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl; ni;

___________minbzk.nl; ____________ ______

Subject: kamervagen en AO : fiches fupdate en nieuw)



Beste collega’s,

Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover geïnformeerd over de beantwoording van kamervragen en het AO
op 8 april.

Kamervragen.

Graag voor a.s. maandag 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen.

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefeliciteerd en jullie hebben de hoofdprijs! Die
graag invoegen in het doc dat ik gister verspreidde. Iemand gaf vanochtend aan dat antwoorden van TNO apart
moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of larderen met: “TNO geeft aan dat
Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo geeft ze aan dat de inhoudelijke expertise van jullie
afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en juistheid is. Ik zal daar waar nodig nog een “defensie-duiding”
toevoegen aan jullie antwoorden.

Het AO op8 april.

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor 25 maart 13.00u:

Update van fiche:
1. Urgentie (origineel van begin nov)fdzv CLSK)
2. Operationale onderbouwing (idem)(dzv CLSK)
3. Communicatieplan (RVB Mia)
4. RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorlopend tot de geplande in gebruik neming

radar medio 2022

Nieuwe fiches:
5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die tijdig reageren))
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO)
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties.

art 11

Mvg

trom: AL/D5/DAOG
Sent: woensdag 11 maart 2020 15:32
To: rijksoverheid.nT>; riiksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/CIBSTr mindef.nI>;
rijksoverheid.nI>; minbzk.nl>;

rijksoverhtid.nl>; - lLTILenLnI>; - ILT
ilent.nl>;

_____________

DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nI>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.n>;I • EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindef.nl> mindef.nl>

Cc /HDB • ininüef.ri>;___________ DMO/PROJN/STGP

III min OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPEL
mindef.nl>

Suoject: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO

Beste collega’s,

2



Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn gaan brengen
(zie hieronder qua vorm*) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u) zodat daarna tijdig alle
format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden.

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 0$ april. De deadline voor die
stukken/fiches wordt 25 maart 13u.

*Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie antwoorden. Breng de
antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog serieus naar moeten kijken Groen
betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere fine tuning inclusief de ‘smaak van de dag’ volgt
later hier.

in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw inzichten.

en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per email proberen
betrokken te houden. ©

Tot morgen,

Mvg

From: rijksoverheid.nl>
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52
To: AL/DS/0AOG mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST
mindef.nl>; rijksoverheid nl>;

rijksoverheid.nl>; • minbzk.nl>;
riiksoverheid.nl>; - ILT lLenT.nl>; - ILT

iI’nt.nl>; 1 1
nl>; DMO/PROJN/D)P PROJN rnindef.nl>

Subject: Agenda + bijlagen t.b.v. vergadering Herwijnen 12_03_2020

Allen,

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend.

Groet en tot morgen,

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 390

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 13:23
Aan: 1 L/DS/DAOG;

BS/AL/DJZ/CI BST;

__________________________ ________________

- ILT;

_________________

- ILT;
DMO/PROJN/DIP

PROJN EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuoptr;

CC: IAL/HDB DMO/PROJN/STGP;
OOCL/B&TCO/1 4OZWTDE/2ZWTPEL

Onderwerp: Re: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO

Vraag 10
- lijn is altijd geweest (uitgesproken door Stas in debatten, volgens mij ook opgenomen in brief aan EK) dat
tijd een belangrijke factor is, vanwege de grondwetteljke taak om het luchtruim te bewaken. Bij uitval van
dë verouderde radar in Nieuw Mffligen kan de Staatssecretaris niet garanderen dat Defensie deze taak kan
uitvoeren. Lijn is ook geweest: zoektocht naar alternatieven was niet nodig, omdat Herwijnen geschikte
locatie was en gemeente mee wilde werken.

Vraag 74
- vragen over piekbelasting zijn eerder door de omgeving gesteld, dit in relatie tot gezondheid.
Als ik het goed herinner is hier ter voorbereiding op de debatten in de EK iets over op papier gezet voor de
Stas.

Groet,

Van:’ AIJDS/DAOG’ mmdcl’. ii>
Datum: woensdag II maart 2020 om 15:3 1:36
Aan: “

___________________

rijksoverheid.nI>,
rijksoverheid.nl>, 1 n1” ni>.

BS/AIJDJZIC1 BST”
rijksoverheid.iil>, ‘7 nii •‘.z1’nI>,

rijksoverheid.nl>, jJ-
1LT’ • •1Le1T.1I>,

______

- ILT” 1iIent.nI>,
‘ 1 1

1 • ?,

_________

DMO/PROJN/DW PROJN”
iii ndet.nI>. BS/AUHDB/Belmdwrs” mindef.nl>,’

EMSD. BS/AL/DS/Dir. Plan]AfdLuOptr” mindef.n1>,

1 1 1 1 1 mindef.nI>
Cc: • kUHDB” mindef.nI>, ‘
DMO/PROJN/S’iGP’ 1 1 1 Imindef.nI>. 1

OOCUB&TCO/l40ZWTCWJ2ZWTPEL” 1 1ikIe11l>
Onderwerp: Herwijnen werkgroep 1 2_03_2020 met info over kamervagen en AO



Beste collega’s,

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn gaan brengen
(zie hieronder qua vorm*) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u) zodat daarna tijdig alle
format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden.

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april. De voor die
stukken/fiches wordt 25 maart 13u.

*Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie antwoorden. Breng de
antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog serieus naar moeten kijken.
betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere tuning inclusief de ‘smaak van de dag’ volgt
later hier.

in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw inzichten.
en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per email

betrokken te houden. ©

Tot morgen,

Mvg

From:
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52
To: AL/DS/DAOG; nI;
BS/AL/DJZ/Cl BST; ; ; ; ; - ILT;

_____

- ILT; ; ; DMO/PROJN/DIP PROJN
Subject: Agenda + bijlagen t.b Herwijnen 12_03_2020

Allen,

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend.

Groet en tot morgen,
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doc 391

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DJZ/CI BST
Verzonden: maandag 16 maart 2020 11:52
Aan: AL/D5/DAOG;

ni;
ILT;

_________________

- ILT;
DMO/PROJN/DIP PRO]N; BS/AL/HDB/Belmdwrs;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr

CC: AL/HDB; DMO/PROJN/STGP;
OOCL/B&TCO/1 4OZWTCI E/2ZWTPEL

Onderwerp: Re: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO

Beste

Zoals je weet werk ik op dit moment verplicht thuis. Helaas is het netwerk overbelast waardoor ik steeds uit
het systeem wordt gegooid en ik noodgedwongen maar op de Wad ben overgeschakeld.

Zie hieronder enkele vragen die ik heb beantwoord. Het zijn vragen waar soms ook RVB/TNO voor aan de
lat staat, dus wellicht krijg je ze dubbel.

We hebben het nu steeds over het RW, maar we moeten ook niet de omgevingsvergunning vergeten. Die
moet tegelijkertijd met het RW ter inzage worden gelegd en daartegen staat dan ook beroep open. We
hebben dit donderdag niet meer expliciet besproken hoe dit invloed heeft op het door ons gewenste tijdpad.
Maar de ontwerp-omgevmgsvergunning moet m.i. Dus ook tegelijkertijd met het Ontwerp-RW ter inzage
worden gelegd om de timing te halen.

Hartelijke groeten,

9. Kunt u uiteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel afgekondigd.

Nu het besluit tot toepassen van de RCR voor het project Herwijnen in de Staatscourant is gepubliceerd zal
eerst een voorontwerp van het Rijksinpassingsplan ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen zowel
provincie(s), gemeente(s) als omwonenden een schriftelijke reactie geven, 0p deze reacties zal een
schriftelijke reactie volgen in het ontwerp-besluit. Daarnaast zal een informatie-avond plaatsvinden. Na het
voorontwerp zal het ontwerp-Rijksinpassingsplan ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen provincie(s).
gemeente(s) en omwonenden een zienswijze indienen. De zienswijzen zullen betrokken worden in de
verdere besluitvorming. Daarna zal het definitieve besluit tot het Rijksinpassingsplan ter inzage worden
gelegd. Hiertegen kunnen omwonenden in beroep bij de Raad van State. Omdat op het Rijksinpassingsplan
de Crisis- en Herstelwet van toepassing is, kunnen gemeente(s) en provincie(s) niet in beroep tegen het
Rijksinpassingsplan.

Noot: de omgevingsvergunning voor de bouw van ILT gaat mee in dezelfde procedure en moet dus
tegelijkertijd met het Rijksinpassingsplan definitief zijn. De ontwerp-omgevingsvergunning moet dus ook
tegelijk met het ontwerp-Rijksinpassingsplan ter inzage worden gelegd.



29. Waarom is er niet gewacht op de nieuwe ICNIRP normering? Welke garanties kunt u geven dat
de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen gebaseerd zullen zijn op de nieuwe ICNIRP
normeringen?

De besluitvorming dient bij iedere stap te voldoen aan de dan geldende criteria. Er is tot nu toe gewerkt met
de ICNTRP richtlijn die tot op heden in Nedërland geldt. Vanwege de operationele urgentie om de nieuwe
radar zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen kon er niet gewacht worden tot de nieuwe ICNIRP
richtlijn bekend werd gesteld. De nieuwe ICNTRP richtlijn is op 11 maart 2020 bekend gesteld. De nieuwe
richtlijn geldt nog niet in Nederland. Wanneer de nieuwe ICNIRP richtlijn gedurende de RCR-procedure in
Nederland als geldende richtlijn wordt gehanteerd, zal ook de werking van de SMART-L radar daaraan
moeten voldoen. Daartoe zullen dan aanvullende berekeningen aan TNO worden gevraagd.

34. Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maarUapril) verschijnen? Waarom heeft u
niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek?

Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord bij vraag 29.

62. Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveau op alle afstanden van
de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst case scenario?

Gelet op de uitkomsten van het TNO-onderzoek naar straling zie ik daar geen enkele aanleiding toe.

80. Waarom is gekozen voor een RCR met betrekking tot Hei-wijnen?

Nadat de gemeenteraad in oktober 2018 heeft besloten om het bestemmingsplan niet vast te stellen waarmee
de radar in Henvijnen planologisch mogelijk werd gemaakt, is gekozen voor de RCR als meest effectieve en
juridisch passende optie, omdat het hier gaat om een project van nationaal belang. Dit betreft in de eerste
plaats het belang van de nationale veiligheid, de reden waarvoor een nieuwe radar en een nieuwe locatie
noodzakelijk is. In de tweede plaats is er ook het belang van het behalen van de landelijke
klimaatdoelstellingen. Als de radar van Nieuw Milligen naar Herwijnen wordt verplaatst, kunnen enkele
grote windparken in Flevoland worden gerealiseerd.

Noot: het tweede deel van dit antwoord (vanaf Dit betreft) is wat mij betreft optioneel.

Van:’ AIJDSIDAOG” mindef.nl>

Datum: woensdag 11 maart 2020 om 15:31:37
Aan:’ ‘1

Iniksoverheid.n1>. ni”

_______nl>,

BS/AUDJZJCI BST” •mindef.nl>,•njksoverheid.nl>, — 1 •minbzk.nl>.,’
• rijksoverheid r1>,

‘____________

-

t[.enT.nl>, - ILT” ilent.nI>.”
111>,”

ni>,’ — DMO/PROJN/DW PROJN”
mindef.nl>.,’ BS/AL/HDB/Belmdwrs”

mindef.nl>,’ EMSD, BS/AUDS/Dir.
2



Plan./AfdLuOptr” mindef.nl>,
mindef.n1>

Cc:’ AIJHDB” mindef.nl>,’
DMO[PROJN/STGP” 1 mindef.nl>,’

OOCUB&TCO/ 1 4OZWTCIE/2ZWTPEL” mindef.nl>
Onderwerp: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO

Beste collega’s,

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen
in de lijn gaan brengen (zie hieronder qua vorm*) en voor wanneer ilc jullie antwoorden
verwacht (16 nm 13u) zodat daarna tijdig alle format- en parafenhordes in dit gebouw en X
post genomen kunnen worden.

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april.
De deadline voor die stukkenlfiches wordt 25 maart 1 3u.

*Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie
antwoorden. Breng de antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen
er nog serieus naar moeten kijken Grben betekent m deze fase dit antwoord is inhoudelijk
zeker. De verdere fine tuning inclusief de ‘smaak van de dag’ volgt later hier.

in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren.
Graag jouw inzichten.

en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal
jullie per email proberen betrokken te houden. ©

Tot morgen,

Mvg

From:
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52
To: AL/DS/DAOG:

3



ni; BS/AUDJZJC1 BST;
-lET;

lET; ; (
DMO/PROJN/DW PROJN
Subject: Agenda + bijlagen t.b.v. vergadering Herwijnen 12j)3_2020

Allen.

Bijgaand als hijlagen de stukken voor ons o erleg nmrgenoehiend.

( iroel en tot morgen.
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doc392

BS/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr
Verzonden: maandag 16 maart 2020 14:33
Aan:
Onderwerp: RE: kamervagen en A0 : fiches (update en nieuw)

Urgentie: Hoog

Geen paniek, voor het A0 stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie
bijlages) voor 25 maart 13.00u!

Fiches staan klaar, ik wacht nog op input vanuit AOCS mbt de spare-parts.

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 16 maart 2020 14:29
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr
Onderwerp: RE: kamervagen en A0 : fiches (update en nieuw)

Hoi

Heb jij tijd om de laatste versie van de fiches af te maken en naar te sturen?
Volgens mij moet dat om 15u klaar zijn; ik heb zo een telcon met PlvD Ptoejcten van DM0

Groet,

—
Van: EMSD, B5/AL/DS/Dir. Plan./AfdLu0ptr m;ndef.nI>
Verzonden: maandag 16 maart 2020 08:32
Aan: JW, MAJ, Ing., DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL 51 <3W mindef.nl>
CC: mindei.n;

AOCS NM/71OSQN mindef.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN
mindef.nl>; %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP @mindef.nI>

Onderwerp: RE: kamervagen en A0 : fiches (update en nieuw)

Dank!

Van: 3W, MAJ, Ing., DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL 51 <JW mmdef.nI>
Verzonden: maandag 16 maart 2020 08:29
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLu0ptr rnindef.nl>
CC: mindef.nI>;

AOCS NM/71OSQN mndef.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN
mindef.nl>; %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP @mindef.nl>

Onderwerp: RE: kamervagen en A0 : fiches (update en nieuw)

Het is inderdaad zo dat de SMART-L in Wier nu al op de toren staat en aangesloten is. Thales heeft in
de afgelopen weken functionele testen uitgevoerd om na te gaan of alles werkt. Deze testen gaan ook



in de komende periode door. Vanaf 6 april staan de formele site acceptance testen gepland (met
vliegproeven). Vanaf 1 juni staan de formele integratietesten gepland.

De oude radar is voor een deel ontmanteld. AOCS NM heeft alle geclassificeerde, milieubelastende en
herbruikbare onderdelen verwijderd uit het systeem. In het meest optimistische scenario zal de
complete radar in juli 2020 geamoveerd zijn.

Met vriendelijke groet,

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhout Kazerne Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Herculeslaan 1 3584AB 1 Utrecht
Postbus 90125 3509BB 1 Utrecht t MPC55

M ±31

i’ min f.nl
httt://www .defensie. nh/dmo

From: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLu0ptr mindef.nl>
Sent: vrijdag 13 maart 2020 11:20
To: mindef.nl>; ]W, MAJ, Ing.,
DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL 51 <JW mindef.nl>; AOCS NM/71OSQN

mindef.nl>
Subject: RE: kamervagen en A0 : fiches t update en nieuw)

Ho1

Een paar kleine aanvullingen vanuit mijn kant. Verzoek aan AQCS (mbt bruikbaarheid mogelijke spare-parts Wier)
en DM0 (mbt moment testen) ook nog even naar de fiches te kijken.

© weet jij al meet over het A0 op 8 april? Is dit een A0 specifiek voor Herwijnen of komt Herwijnen mogelijk
aan bod tijdens een algemeen A0?

Groet en iedereen alvast een goed weekend gewenst,

van: mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 09:19
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLu0ptr mindef.nl>
Onderwerp: FW: kamervagen en A0 : fiches (update en nieuw)

Hoi

In bijlage een voorstel tot update van de fiches urgentie en operationele onderbouwing.

Groet,

—
Van: AL/DS/DAOG mindef.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:02
Aan: rijksoverheid.nl>; riiksoverheid.nl>;
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BS/AL/DJZ/CIBST
riiksoverheid.nl>; rijksoverheid.nI>; - ILV
i!ent.n>; DMO/PROJN/DIP PROJN minuer.ri;

BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindef.nl>; mindef.nl>;

tno.nl>
CC: AL 1DB mindef.nI>; DMO/PRO]N/STGP

mindef.n!>; OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPEL
mindef.nl>; nl nI>;

minbzk.nI>; tno.nI>
Onderwerp: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw)

Beste collega’s,

Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover geïnformeerd over de beantwoording van kamervragen
en het AO op 8 april.

Kamervragen.

Graag voor a.s. maandaa 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen.

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefeliciteerd en jullie hebben de
hoofdprijs! Die graag invoegen in het doc dat ik gister verspreidde. Iemand gaf vanochtend aan dat
antwoorden van TNO apart moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of
larderen met: “TNO geeft aan dat Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo
geeft ze aan dat de inhoudelijke expettise van jullie afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en
juistheid is. Ik zal daar waar nodig nog een “defensie-duiding” toevoegen aan jullie antwoorden.

Het AO op 8 april.

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor
maart 13.00w

Update van fiche:
1. Urgentie (origineel van begin nov)fdzv CLSK)
2. Operationale onderbouwing (idem)fdzv CLSK)
3. Communicatieplan (RVB Mia)
4. RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorloQend tot de geplande in

gebruik neming radar medio 2022

Nieuwe fiches:
5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die tijdig reageren))
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO)
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties.

Bij de Q&A’s in de fiches even scherp zijn. Beter eventuele pijn in dit stadium intern blootleggen, dan
dat stas er in een debat mee wordt verrast.

Mvg

rrom: AL/DS/DAOG
Sent: woensdag 11 maart 2020 15:32
To: rijksoverheid.nl>; riiksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/CI BST mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; minbzk.nl>;

___________

riiksoverheid.nI>; - ILT ILenT.nl>; - ILT
ilent.nl>;

_________________________

nI>;
nl>; El DMO/PROJN/DIP PRO]N rnindef.nl>;

B5/AL/HDB/Belmdwrs m indef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
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mindef.nl>; mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP

minder. ni>; OOCL/B&TCO/4OZWTCIE/2ZWIP EL
mindef.nl>

Subject: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO

Beste collega’s,

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn
gaan brengen (zie hieronder qua vorm*) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u)
zodat daarna tijdig alle format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden.

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april. De
deadline voor die stukken/fiches wordt 25 maart 13u.

*Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie
antwoorden. Breng de antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog
serieus naar moeten kijken. betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere
fine tuning inclusief de ‘smaak van de dag’ volgt later hier.

in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw
inzichten.

en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per
email proberen betrokken te houden. ©

Tot morgen,

Mvg

From: rijksoverheid.nl>
Sent: woensdag;; maart 2020 14:52
io: AL/D5/DAOG mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST
mindef.nI>; rijjsoverheid.nl>;

riiksoverheid.nl>; • minbzk.nl>;
riiksoverheid.nl>; 1 - ILT ILenT.nl>; - ILT

ilent.nl>; nI>;
nI>; DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nl>

Subject: Agenda ÷ bijlagen t.b Herwijnen 12_03_2020

Allen,

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend.

Groet en tot morgen,

4



doc393
BS/AL/DCO

Van: tno.ni>
Verzonden: maandag 16 maart 2020 11:54
Aan: AL/DS/DAOG
CC: AL/HDB; DMO/PROJN/STGP;

OOCL/B&TCO/1 4OZWTCI E/2ZWTPEL;
t minbzk.nI; rjksoverheid.nI;

rijksoverheid.nl; BS/AL/D]Z/CI BST;
rjksoverheid.nI; rjksoverheid.nI; ilent.nI;

DMO/PROJN/DIP PROJN; BS/AL/HDB/Belmdwrs;

• EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

Onderwerp: RE: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw)
Bijlagen: Qand_A_Kamerleden_TNO_deel-V4.docx

Beste

In de bijlage tref je de TNO bijdragen op de vragen van de IK aan.

Daar waar onze (technisch wetenschappelijk ingegeven) antwoorden in een parlementair kader moeten worden
gezet, hoor ik dat graag.
Wel svp met tekstsuggesties.
M.vr.gr.

T +3]. Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl From:

- - tot Ie -‘

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

mindef.nl
Sent: donderdag 12 maart 2020 15:02
To: rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nI; mindef. ni;

rijksoverheid.nI; rijksoverheid.nl; ilent.nl; mindef.nI;
mindef.nl; mindef.nI; mindef.nl;

Cc: mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl; ni;
minbzk.nI;

Subject: kam ervagen en AO : fiches (update en nieuw)

Beste collega’s,

Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover geïnformeerd over de beantwoording van kamervragen en het AO
op 8 april.

Kamervragen.



Graag voor a.s. maandae 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen.

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefeliciteerd en jullie hebben de hoofdprijs! Die
graag invoegen in het doc dat ik gister verspreidde. Iemand gaf vanochtend aan dat antwoorden van TNO apart
moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of larderen met: “TNO geeft aan dat
Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo geeft ze aan dat de inhoudelijke expertise van jullie
afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en juistheid is. Ik zal daar waar nodig nog een “defensie-duiding”
toevoegen aan jullie antwoorden.

Het AO op $ april.

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor 25 maart 13.00u:

Update van fiche:
1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK)
2. Operationale onderbouwing (idem)(dzv CLSK)
3. Communicatieplan (RVB Mia)
4. RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorlopend tot de geplande in gebruik neming

radar medio 2022

Nieuwe fiches:
5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die tijdig reageren))
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO)
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties.

Bij de Q&A’s in de fiches even scherp zijn. Beter eventuele pijn in dit stadium intern blootleggen, dan dat stas er in
een debat mee wordt verrast.

Mvg

From: AL/DS/DAOG
Sent: woensdag 11 maart 2020 15:32
To: rijksoverheid.nl>; riiksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; minbzk.nl>;

riiksoverheid.nl>; - ILT lLenT.nl>; - ILT
ilent.nl>; nI>;

_________________nI>;_____________

DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs m indef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

mindef.nl>; mindef.nI>
Cc: AL/HOB mindef.nl>; DMO/PRO]N/STGP

m indef. ni>; OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPEL
mindef.nl>

Subject: Herwijnen werkgroep 12_03j020 met info over kamervagen en AO

Beste collega’s,

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn gaan brengen
(zie hieronder qua vorm*) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u) zodat daarna tijdig alle
format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden.

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april. De deadline voor die
stukken/fiches wordt 25 maart 13u.

*Bijgevoegu de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie antwoorden. Breng de
antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog serieus naar moeten kijken. Groen
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betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere fine tuning inclusief de ‘smaak van de dag’ volgt
later hier.

in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw inzichten.

en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per email proberen
betrokken te houden. ©

Tot morgen,

Mvg

From: rijksoverheid.nl>
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52

AL/DS/DAOG mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; rit; B5/AL/DJZ/Cl BST

mindef.nl>; rijksoverheidnl>;
rijksoverheid.nl>; minbzk.nl>;

rijkspverheid.ni> - ILT ILenT.nl>; - ILT
ilent.nl>; nI>;

DMO/PROJN/DIP PROJN mindcf.nT>
Subject: Agenda ÷ bijlagen t.b Herwijnen 12_03_2020

Allen,

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend.

Groet en tot morgen,

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 ïnform 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 394

BS/AL/DCO

Van: 71OSQN/OPS LGL/LGLSIE D
Verzonden: maandag 16 maart 2020 11:03
Aan: AOCS NM/71OSQN;

EMSD, BS/AL/DS/Dit.
Plan fAfdLuOptr

CC: AOCS NM/71OSQN/OPS LGLILGLSIE D
Onderwerp: RE: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw)

Allen,

Klein idee evt ter aanvulling van onderbouwing:

Gebruik van radars voor ondersteuning natops (vaak low level en vaak primaire radardetectie nodig.
Een “gap” in detectie kun je dan dus niet gebruiken, + belang van SR detectie)

Gr

Van: AOCS NM/71OSQN
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 13:21
Aan: AOCS NM/71OSQN/OPS LGL/LGL 51E A;
NM/71OSQN/OPS LGL/LGLSIE D; 71OSQN/OPS LGL/LGLSIE D;

CLSK/PLV C-LSK/D0/C4l5R/SAIR C2
CC: EMSD, B5/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/D0/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: Fwd: kamervagen en AC : fiches (update en nieuw)

Dame en heren,

Graag meelezen en indien nodig voorzien van commentaar richting en

Groet,

Verzonden vanaf mijn iPad.

Van: EMSD, BS/ALJDS/Dir. Plan]AfdLuOptr” miiidët.nI>
Datum: vrijdag 13 maart 2020 om 11:19:31
Aan: mindet.nI>,

JW, MM, Ing.. DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI” mindef.nl>.
AOCS NMfl 1 OSQN” inindef.nl>

Onderwerp: RE: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw)

Hoi

Een paar kleine aanvullingen vanuit mijn kant. Verzoek aan AOCS (mbt bruikbaarheid mogelijke spare-parts Wier)
en DM0 (mbt moment testen) ook nog even naar de fiches te kijken.

weet jij al meer over het A0 op 8 april? Is dit een A0 specifiek voor Herwijnen of komt Herwijnen mogelijk
aan bod tijdens een algemeen A0?



Groet en iedereen alvast een goed weekend gewenst,

Van: mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 09:19
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>
Onderwerp: FW: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw)

Hoï

In bijlage een voorstel tot update van de fiches urgentie en operationele onderbouwing.

Groet,

Van: AL/DS/DAOG mindef.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:02
Aan: rijksoverheid.nI>; rijksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.ni>;
rijksoverheid.nl>; riiksoverheid.nl>; - ILT’
ilent.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nl>;

BS/AL/HDB/Belmdwrs m indef. ni>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindef.nl>; min

tno.nl>
CC: AL/HDB mindef......»; DMO/PROJN/STGP

mi ndef.nI>; OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTP EL
mir fl1 ni>;

minbzk.nI>; tno.nI>
Onderwerp: kamervagen en AO : fiches t update en nieuw)

Beste collega’s,

Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover geïnformeerd over de beantwoording van kamervragen
en het AO op 8 april.

Kamervragen.

Graag voor a.s. maandag 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen.

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefeliciteerd en jullie hebben de
hoofdprijs! Die graag invoegen in het doc dat ik gister verspreidde. Iemand gaf vanochtend aan dat
antwoorden van TNO apart moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of
larderen met: “TNO geeft aan dat “ Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo
geeft ze aan dat de inhoudelijke expertise van jullie afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en
juistheid is. Ik zal daar waar nodig nog een “defensie-duiding” toevoegen aan jullie antwoorden.

Het AO op 8 april.

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor
maart 13.00u:

Update van fiche:
1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK)
2. Operationale onderbouwing (idem)(dzv CLSK)
3. Communicatieplan (RVB Mia)

2



4. RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorlopend tot de geplande in
gebruik neming radar medio 2022

Nieuwe fiches:
5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die tijdig reageren))
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO)
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties.

Mvg

From: AL/D5/DAOG
Sent: woensdag 11 maart 2020 15:32
To: rijksoverheid.nl>; riiksoverheid.nl>;

ni; BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>;
riiksoverheid.nI>; minbzk.nl>;

riiksoverheid.nl>; - ILT ILnT.nl>; - ILI
ilent.nl>; nI>;

ni>; DMO/PRO]N/DlP PROJN mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs m indef.nl>; EMSD, BS/AL/DSID1r. Plan./AfdLuOptr

mindefnl>; mindef.nl>
Cc: P )B mindef.nI>; DMO/PROJN/STGP

mindef. ni>; OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPEL
mint

Subject: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AO

Beste collega’s,

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn
gaan brengen (zie hieronder qua vorm*) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u)
zodat daarna tijdig alle format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden.

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AO van 08 april. De
deadline voor die stukken/fiches wordt 25 maart 13u.

*Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie
antwoorden. Breng de antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog
serieus naar moeten kijken. C betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere
fine tuning inclusief de ‘smaak van de dag’ volgt later hier.

in bijlage vragen we enkele malen of je jouw collectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw
inzichten.

en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per
email proberen betrokken te houden. ©

Tot morgen,

Mvg

From: njksoverheid.nl>
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52

AL/DS/DAOG rnrndef.nl>;
overheid.nl>; ni; BS/AL/DJZ/Cl BST
CnLnJ>; rJjissoverheini>;

3



rijksoverheid.nl>; minbzk,nl>;
rijksoverheftLnl>; - ILT lLenT.nl>; - ILT

ilent.nI>; ni>;
ni>; DMO/PRO]N/DIP PROJN mindef.nI>

Subject: Agenda + bijlagen t.b Herwijnen 12_032020

Allen,

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend.

Groet en tot morn.

4



doc 398

BS/AUDCO_____________________________________

EMSD, BS/AUDS!Dir. Plan./AtdLuOptr
woensdag 18 maart2020 13:20

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

rWAIIIJ.iIIc
RE: versie 5 : “tinishing touch” svp voor morgen 0900u.

Ik heb de rest van onze vragen ook nog even nagelopen en zie dat er verder geen aanvullingen vanuit
ons noodzakelijk zijn. Ik ben akkoord met de aanpassingen in het doc!

Van:
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:27
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: versie 5 : “finishing touch” svp voor morgen 0900u.

Ik zie nu dat het alleen om vraag S gaat.
Zie mijn aanpassingen in het document.

Van:
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:19
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr mindef.nl>
Onderwerp: FW: versie S : “finishing touch” svp voor morgen 0900u.

Ik kijk er vanmiddag vanaf 14.00u naar.

Van: AL/DS/DAOG mindef.nI>
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:57
Aan: iaiiiiuei.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nI>; rijksoverheid.nI>;
tno.nI>; tno.nI’ tno.nl>;

BS/AL/DCO mindef.nI>; rijksoverheid.nl’ riiksoverheid.nI>;
DMO/PRO]N/DIP PROJN mindef.nI>
CC: BS/AL/DCO mindefnI>; rijksoverheid.nl>;

• DMO/PROJN/STGP

________

Onderwerp: versie 5 : “finishing touch” svp voor morgen 0900u.

heeft eea becommentarieerd. Hierbij versie 5. In zekere zin een lastig parket: hoe
sommige technische antwoorden meer leesbaar te krijgen voor breder publiek. Toch moeten
we die stap nog eenmaal proberen te zetten. Ik heb om 12.30u nog even telefonisch contact
met maar zijn commentaar moeten we nu gewoon zo goed mogelijk verwerken. Graag
met TRACK CHANGES, of de nieuwe tekstvoorstellen even in email bijvoegen.

[PaginanummerJ

Beste mensen,

Groet,

t.i.



Speciale aandacht voor antwoord:

5 (CLSK

6+29 Zal ik de RvS dan maar geheel weglaten? Stelt de Raad van Europa vast en toets in
rechtzaken de RvS? Maar hoe kan het dan dan so mmige landen de vaststelling strenger
interpreteert?

19 welke EU-Ianden? (TNO)

41 begrijpelijker

42 breder

45 meer toelichten = n.m.m. meer tekst kopieren uit eigen rapport

51

52 check even of we het zo strak gaan stellen, geven we geen geheimen prijs (DM0?)
klopt mijn interpretatie die veel zorg zou kunnen wegnemen?

55

58

68

70

74

81 “Wanneer komt u met een eigenlijk wettelijke blootstellingslimieten zoals
België, Italië?” wat zou jij voorstellen, dit is een overheidsvraag dci we niet zonder
inspraak van andere ministeries kunnen beantwoorden. Iets van: er is geen zicht op dat NL
met “eigenlijk wettelijke blootstellingslimieten” gaat komen.

83 idem. Ik vind overigens die beantwoording wel okay, maar zal eruit halen.

Graag zsm jullie suggesties. In ieder geval voor morgen 0900e. Ik moet het geheel
morgenochtend af zien te ronden, waarbij het aangepaste formatwerk tijdrovend zou kunnen
zijn.

Alvast dank.

Mvg

[Paginanummer)



Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Van: t
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 10:43
Aan: mindef.n1
CC:

_____

mindef.nl; riiksove
outlook.com;

Onderwerp: Veilige afstand volgens Thales NL

Beste

Ik heb het Thales rapport (9505301 286_EAR_7 1 5_NLD_rev02_released.pdt) nog even
bekeken. Deze figuur staat er in:

i;nAf n1 indef.n1;

100 150 200
Dsstance trom radar rotation center mi Dista

Figuur 2: SMART-L EWC GB veilige en onveïlïge zone voo
mode (links) en Rotating mode (rechts).

[Paqinanummer]



Zoals je ziet is er in de staring mode, waarbij de antenne stil staat, een hoogste onveilige
afstand van 225 m. Dit geldt echter op een hoogte van, zo te zien, 16 m boven maaiveld. Op
maaiveldniveau kan ook in de staring mode de radartoren benaderd worden. Op nog grotere
hoogtes (dan 15 m) is er nog een maximum, dit is de antnna boresight hoogte waar ik het
over had. In de (normale) mode met roterende antenne zijn de veilige afstanden stukken lager
(rechter grafiek).

Het kan vanzelfsprekend geen kwaad om dit bij Thales te verifieren, mocht je daar behoefte
aan hebben. Zoals gezegd is de auteur (ik veronderstel

(n1.thalesgroup.com). Je kan ook dit bericht naar Thales NL forwarden en
hen vragen of zij het eens zijn met mijn interpretatie.

Vriendelijke groet,

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

[Paginanummer]



doc399

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:

cc:
Onderwerp:

Ha

woensdag 18 maart 2020 iS
AUDSIDAOG; EMSD, CLSK/PLV C

______

(CI BST,
i BSIAUDCO;

__.?PROJN
verh

In reactie op de behoefte aan extra info op vraag 19.

Zie appendix C van TNO 2020 R10094. Daarin staat ook deze tabel

Tabel 7 SMART-L
in starende mode
getoetst tegen
voorzorgstimieten
van enkele
Europese landen.
Land
België
Bulgarije
Kroatië
Griekenland
Italië
Litouwen
Luxemburg
Polen
Slovenië

Voorzorg Limiet
(VIm)

21
6
16,1
31,2
6
13
41
6
13

Percentage
voorzorgslimlet
SMART-L in
roterende modus

23,0
80,7
30,1
15,5
80,7
37,2
11,8
80,7
37,2

Percentage
voorzorgslimlet
SMART-L in
starende modus

47,6
166,5
62,7
32,0
166,5
76,8
24,4
166,5
76,8

Waarmee de landen bekend zijn.

NB. In Brussel geldt 3 V/m. Deze is in de uitwerkingen gebruikt.
Disclaimer: Appendix C is een “Gedachtenexperiment van een toetst van de samengestelde blootstelling tegen
afwijkende limietwaarden”.

Verder vind ik het commentaar van soms echt moeilijk. Ik vind het vooral moeilijk omdat op onbegrijpelijke, in
sommige gevallen zelfs onzorgvuldig geformuleerde, vragen met alle goede wil van mij geen goed schriftelijk
antwoord te formuleren is. Met betrekking tot de technische inhoud van de vragen kan ik toch niet anders dan
technisch georiënteerde antwoorden opleveren. In mijn perceptie heeft de vraagsteller (m/v) kennelijk behoefte
aan een dergelijk antwoord. Anders had de vraag niet gesteld hoeven te worden, toch? Mocht er dan toch een
“vraag achter de vraag” zijn, die ik dus kennelijk niet doorzie, dan heb ik echt hulp nodig om de parlementaire vraag
achter de gestelde vraag te kunnen vinden en correct te kunnen beantwoorden. Het is geen onwil mijnerzijds.

en ik gaan nog even specifieker door de vragen heen.

Grt

1+31
M

nI

Location

IN. faiWn

Senior research scientist
Electronic Defence

[Paginanummer]
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BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:

cc:
Onderwerp:

AUDS/DAOG
woensdag 18 maart 2020 17:40

EMSD, CLSKIPLV C
• ‘7/CIBST;
DIP PROJN
outlook.com’

Beste collega’s,

Dank voor jullie reacties van vanmiddag.

Vorm.

Laat het samenvoegen maar aan mij over. Ik krijg vanuit de DGB nog wat aanwijzingen hierover. Er zijn
kennelijk geen heldere aan het papier toevertrouwde richtlijnen. Ik heb nu deels diametrale tips.
Ik zou zeggen, het gaat om de inhoud, die breng ik morgen verder in de lijn, dan mag diezelfde “lijn” vallen
over het format en meteen aangeven hoe ze het precies gepresenteerd willen hebben. Overigens bestaat ‘de
lijn’ uit vele spelers...

Inhoud.

9
Maar alle

pcc .-

We zullen dus de vragen (hoe onwetenschappelijk soms ook geformuleerd) zorgvuldig moeten
beantwoorden. Een technische vraag, ontvangt een technisch antwoord. Dat hadden jij en al keurig
gedaan. Na respons , heb ik jullie verzocht nog een (1) slag erover heen te maken om het antwoord zo
leesbaar mogelijk te krijgen voor alle lezers, ook degenen die de vraag zelf niet gesteld hebben. Ik ga er -

naast ook nog een keer “overheen”, en dat is het product dat ik morgen namens de werkgroep+ op
de mat leg. We hebben ons allen ingespannen om het goed te doen, maar we kunnen wat krom is
onmogelijk geheel rechtwalsen.

Ik wens jullie een fijne corona-vrije avond.

PS vanmiddag heb ik onze in Vietnam studerende dochter opgehaald van Schiphol. Na 36u vliegen via Hue
HoChiMin-Singapore-UAE kon ze vannacht nog net een vliegtuig vinden.

Mvg

Van:’ tno.nl>
Datum: woensdag 18 maart 2020 om 13:58:32
Aan: rijksoverheid.nl>,

ALJDS/DAOG” mindef.nl>.,’
LSKIDO/C4ISRJSAW C2” mindef.nl>,’

mindef.nl>. 1

EMSD, CLSK/PLV C
BS/AUDJZ/Cl BST”

[PaginanummerJ



BS/AUDCO” mindef.nl>,’ rijksoverheid.nl>,
DMOIPROJN/DW PROJN” mindef.nl>
Cc: BS/AUDCO” mindef.nI>,’ njksoverheid.nl>

DMO[PROJN/STGP” mindef.nl>
Onderwerp: RE: versieS : “finishing touch” Sv? voor morgen 0900u.

Dames, Heren,

Wat doen we met het verzoek om vragen bijeen te pakken? Ik vraag mij eerlijk gezegd af of dat het geheel
duidelijker maakt.

Vriendelijke groetend,

From:
Sent: Wednesday, March 18, 2020 1:56 PM
To: mindef.nl’; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl
Cc: mindef.nI; mindef.nl
Subject: RE: versie 5: “finishing touch” svp voor morgen 0900u.

Collega’s,

Dit is de lastigste fase. De kans is groot dat correcte antwoorden nu geheel overhoop worden gehaald omdat
de toonzetting toch iets te technisch, te politiek, te direct, of iets te veel van alles is. Ik proef de lichte
wanhoop uit de mail van dat hij van sommige technisch-ogende vragen weinig meer kan maken dan
hij al heeft gedaan. Dat er wellicht een vraag “achter” de vraag zit, lijkt mij zeer aannemelijk. Om te
voorkomen dat we antwoorden gaan maken die geen antwoorden meer zijn, maar algemene statements,
komt het mij voor dat we ook verschillende reacties in één antwoord kunnen stoppen. Bijvoorbeeld door te
reageren met “... de reactie van TNO hierop is dat ... ik leg de vraag ook uit als een behoefte om meer
inzicht in... en daarop kan ik aangeven dat ...“ Dat soort constructies. Daarmee creëren we wellicht ruimte
om ook te reageren op de vraag achter de vraag. Het vereist wél een consequente redactie van het geheel.

van: mindef.nl ___________

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:57
an: mindef.nl; mindet.ril;

njksoverheid.nl>; tno.nl: tno.nI: mindef.nl;
r11Ksoverheid.nl> mindef.nl

CC: mindef.nl; nlKsovemela.nl>; minde...
Onderwerp: versieS: “finishing touch” svp voor morgen 0900u.

Beste mensen.
heeft eea becommentarieerd. Hierbij versie 5. In zekere zin een lastig parket: hoe

sommige technische antwoorden meer leesbaar te krijgen voor breder publiek. Toch moeten
we die stap nog eenmaal proberen te zetten. Ik heb om l2.30u nog even telefonisch contact
met maar zijn commentaar moeten we nu gewoon zo goed mogelijk verwerken. Graag
met TRACK CHANGES, of de nieuwe tekstvoorstellen even in email bijvoegen.
Speciale aandacht voor antwoord:

[Paginanummer]



doc 404

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Datum

Onze referentie
6s2020004037

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Betreft Antwoorden op vragen van de commissie voor Defensie inzake
onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de
radar in Herwijnen.

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de commissie voor Defensie
inzake onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in
Herwijnen, behorende bij mijn brief van 06 februari 2020. De vragen zijn
ingezonden op 05 maart 2020 met kenmerk 31936-718/2020D09209.

De STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser
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1.
Is het onderzoek van TNO ‘Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar gebaseerd op de
technische vermogens van een nog te plaatsen SMART-L radar of op de vermogens van de
huidige installaties in Wier en Nieuw-Milligen?
39.
Zijn de figuren op de pagina’s met het getoonde bereik van de radar in Nieuw Milligen
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar?

Het onderzoek is uitgevoerd met het doel om uit een aantal locaties een geschikte locatie te kunnen
selecteren. Hiervoor is, zoals in het rapport vermeld staat, het onderzoek gebaseerd op zichtlijn
berekeningen. Bij die zichtlijnen is relevant weke obstakels in welke mate het radarbeeld, vooral ook op
lagere hoogte, verstoren. Daarnaast speelt de kromming van de aarde een rol bij het positioneren van
radars die een zo groot mogelijk dekking moeten geven. Het type radar en de toegepaste vermogens
doen daarbij niet ter zake, het gaat om het oppervlakte dat vanaf een bepaald hoogte wordt gezien.

2.
Indien het juist is wat medewerkers van Thales in pers hebben gemeld over de nieuwe
SMART-L radar die in Wier is geplaatst, dat alle grote gevaren binnen 500 kilometer worden
gedetecteerd, op 60 kilometer kan hij een ijzeren object ter grootte van een tennisbal
herkennen’, waarom is dan een tweede SMART-L radar hoe dan ook nodig?1

De grootte van een object dat kan worden gedetecteerd staat los van de zichtbeperkingen van de radar
op lagere hoogtes door de kromming van de aarde, reliëf en bebouwing. Zoals vermeld in het rapport
“Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar” kan één radar door de kromming van de aarde op grotere
afstand niet op lagere hoogtes zien. Ook als gevolg van reliëf en hoge bebouwing is het nodig dat
tenminste twee gevechtsleidingsradars het bewakingsgebied overzien. Zie ook antwoord bij vraag 1.

3.
Klopt het dat een tweede SMART-L radar een reserveradar is ‘om het simpele feit dat als er
een kapotgaat, er altijd nog een andere is’?2 Zo ja, waarom is er dan haast om die tweede
radar in bedrijf te nemen, nu er zeer spoedig een nieuwe in Wier in bedrijf wordt genomen?

De tweede SMART-L radar is geen reserve. Zoals vermeld in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke
SMART-L radar” kan één radar door de kromming van de aarde op grotere afstand niet op lagere
hoogtes zien. Ook als gevolg van reliëf en hoge bebouwing is het nodig dat tenminste twee
gevechtsleidingsradars het bewakingsgebied overzien.

4.
Is het mogelijk dat aangrenzende radars, zoals bijvoorbeeld in Duitsland of België, de taken
van de SMART-L radar zouden kunnen overnemen?

Dat is slechts deels mogelijk. Zoals in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar”
vermeld, zijn de Nederlandse gevechtsleidingsradars met radarsystemen in België en Duitsland in een
netwerk verbonden, Dit zorgt ervoor dat ook de grensgebieden voldoende zijn afgedekt. Echter het
ministerie van Defensie is niet in staat met alleen de buitenlandse radars het gehele bewakingsgebied
te overzien. Omdat voor Defensie het uitgangspunt is dat haar radarsystemen in hoge mate autonoom
moeten kunnen opereren, kan hier slechts beperkt rekening mee worden gehouden.

1 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020
2 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020
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5.
Op welke wijze zullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppeld worden aan de
SMART-L op de Nederlandse fregatten? Kunt u bevestigen dat de radargegevens van de
marine gekoppeld worden aan die van de op land geplaatste radars?

Informatie van de op land geplaatste SMART-L radars en de SMART-L op de Nederlandse fregatten kan
worden gecombineerd door gebruik te maken van zogenaamde Tactische Datalinks (TDL). Daarbij
worden de radars zelf niet gekoppeld, maat wordt het luchtbeeld uitgewisseld, dat wordt opgebouwd
met de radargegevens op de fregatten en op land.

6.
Hoe beoordeelt u het risico dat de aanwezigheid van de SMART-L radar op de betreffende
locatie in Herwijnen in de toekomst niet meet binnen de stralingslimiet valt door nieuw
wetenschappelijk inzicht en/of striktere normen?
7.
Hoe kunt u nog precies “rekening houden” met het wijzigen van de ICNIRP-richtlijn als de
SMART-L radar al is geplaatst?

De nieuwe ICNIRP set richtlijnen is recent vastgesteld. Het zal nog enige tijd in beslag nemen voordat
duidelijk wordt of de Raad van Europa de nieuwe ICNIRP-richtlijn zal overnemen en vervolgens hoe
Nederland die verder gaat interpreteren. De kans dat de nieuwe richtlijnen strenger uitpakken, schat
TNO in als gering. Er zal zeker getoetst worden of de herziening van de ICNIRP-richtlijn die in
Nederland gaat gelden aanleiding geeft om de radarinstallatie aan te passen zodat deze aan de nieuwe
richtlijn voldoet.

8.
Indien uit de stralingsmeting die u wilt uitvoeren na plaatsing van de SMART-L radar een
contra-indicatie blijkt, welke stappen kunt u dan nog zetten? Overweegt u dan alsnog om de
radar elders te vestigen? Zo nee, wat is het nut dan precies van die controle?
30.
Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de richtlijnen?

Ik heb er gezien de uitkomsten van het TNO-rapport alle vertrouwen in dat de nieuwe radar aan de
vigerende richtlijnen zal voldoen. Indien uit de praktijkmetingen blijkt dat de vigerende
blootstellingsrichtlijn toch geschonden wordt, dan zal de radarfabrikant systeeminstellingen moeten
wijzigen. Door controle metingen voor de operationele ingebruikname wordt gegarandeerd dat de radar
aan de eisen voldoet.

9.
Kunt u uiteenzeften hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel heeft afgekondigd?

Zoals ik al eerder heb uiteengezet, zal de voorgeschreven procedure van de Rijkcoördinatieregeling
(RCR) zorgvuldig worden gevolgd. Nu het besluit van de RCR is gepubliceerd, is de eerst volgende stap
dat het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan wordt gedeeld met de bestuurlijke partners, te weten
de betrokken provincie(s) en gemeente(n). Daarnaast heb ik besloten om — buiten de RCR om — het
voorontwerp van het Rijksinpassingsplan ook voor een ieder ter inzage te leggen. Tevens wordt in de
periode van de terinzagelegging een inloopavond georganiseerd. Een ieder kan een schriftelijke reactie
indienen. Dit geldt ook voor gemeente(n) en provincie(s).

Vervolgens zal conform de RCR het ontwerp-Rijksinpassingsplan samen met de ontwerp
omgevingsvergunning worden gepubliceerd waarin tevens zal worden gereageerd op de ingebrachte
reacties uit de voorontwerp-fase. In deze periode zal wederom een informatieavond worden
georganiseerd. Een ieder kan nu een formele zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden betrokken
bij de verdere besluitvorming. Aansluitend wordt het definitieve besluit over het Rijksinpassingsplan
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samen met de definitieve omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Tegen deze twee besluiten tezamen
kan beroep worden ingediend bij de Raad van State. Omdat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is,
zijn provincie(s) en gemeente(n) uitgesloten van de beroepsmogelijkheid.
In verband met de corona-beperkingen, zuNen de geplande terinzagelegging en inloopavond worden
verschoven naar een latere moment.

10.
Kunt u nader motiveren waarom benodigde tijd voor het plaatsen op een alternatieve locatie
voor u een doorslaggevende factor is? Is dit probleem immers niet veroorzaakt door uzelf,
door niet eerder uitgebreid naar alternatieven te kijken?

De technische levensduur van de radarsystemen is voorbij en het kost in toenemende mate moeite het
systeem goed draaiende te houden. Snelheid is daarom thans geboden om de radar in Herwijnen te
realiseren. Bedacht moet worden dat het operationeel opleveren van de radar ook na de start van de
bouw, nog veel tijd kost. Daarnaast is er druk om diverse windmolenparken in Flevoland te realiseren.
Daarvoor dient zo spoedig mogelijk een definitieve vergunning van geen bezwaar van Defensie te
worden afgegeven.

Zoals in het locatleonderzoek is uiteengezet (paragraaf 1.3.) kwam de locatie Herwijnen al in 2012 als
een zeer geschikte locatie in beeld. Nadat bleek dat verwerving van de locatie geen probleem was en
nadat de gemeente alle medewerking bleek te willen verlenen, was er voor Defensie geen enkele reden
om nog uitgebreid andere potentieel geschikte locaties te onderzoeken.

11.
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen in uw vervolgstappen ten
aanzien van de plaatsing van de radar?

De Rijkscoördinatieregeling (RCR) voorziet in de participatie van omwonenden en andere
belanghebbenden. Er zijn verschillende formele en informele informatiemomenten in het RCR-proces
voorzien. Alle betrokkenen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en reacties in te dienen. Zie ook
het antwoord op vraag 9.

12.
Is het juist dat op een vijftal kilometer van Herwijnen elf windmolens worden gebouwd? Is
Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van heeft? Indien de SMART-L radar daar geen
last van heeft, waarom zou een radarinstallatie daar bij Nieuw-Milligen wel last van hebben?

Ten oosten van Herwijnen, nabij het verkeersknooppunt Deil op circa 5.5 km afstand van de radar,
wordt een windpark ontwikkeld. De verstoringseffecten van dit windpark op de radar van Herwijnen zijn
door TNO onderzocht. Hierbij zijn onder meer de plaatsing, uitlijning en de grootte van de molens
relevant. Vrijwel elk obstakel heeft invloed op het radarbeeld. De verstoring van dit windmolenpark valt
echter binnen de norm die daarvoor is vastgesteld.

13.
Waarom kan er met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61 V/m geen
enkele garantie worden afgegeven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?
20.
Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61
V/m een garantie at te geven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?

Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan worden afgegeven dat negatieve effecten op de
gezondheid uitgesloten zijn, is beschreven op bladzijde 2 van het TNO rapport (TNO 2020 R10094):
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“Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstrijdige
resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publieke de zorgen verhogen. De wens van het
publiek dat wetenschappers moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten
kan worden is niet realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of
effect niet bestaat, is onmogelijk.” Op pagina 16 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 staat:
“Belangrijk is te vermelden dat volgens de huidige inzichten ‘onder de ICNIRP-limiet’ betekent dat aan
de mens voldoende bescherming wordt geboden tegen negatieve effecten van blootstelling aan
elektromagnetische velden.” Dit reflecteert de huidige wetenschappelijke inzichten.

Omdat niet kan worden bewezen dat een bepaald fenomeen of effect, niet kan bestaan, kan derhalve
ook geen garantie worden afgegeven dat het uitgesloten is dat in de toekomst wetenschappelijk bewijs
gevonden wordt.

14.
Hoeveel alternatieve locaties, die door bewoners zijn aangedragen, zijn uiteindelijk
onderzocht?

Alle 39 aangedragen locaties zijn meegenomen in het locatieonderzoek. Zie bijlage 3.3. en paragraaf
2.6.2. Bepalend was of de aangedragen locatie viel binnen het vastgestelde zoekgebied voor de radar.
Het zoekgebied is vastgesteld op basis van de operationele geschiktheid voor een
gevechtsleidingsradar. Zie daarvoor paragraaf 2.4. van dit locatieonderzoek. Aangedragen locaties die
buiten het zoekgebied bleken te liggen, zijn niet uitputtend onderzocht. Deze staan in bijlage 3.3.
Locaties die wel binnen het zoekgebied bleken te liggen, zijn meegenomen en afzonderlijk beoordeeld in
het locatieonderzoek. Zie daarvoor paragraaf 2.6.2.

15.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Waarom worden de benodigde hoogtes daarvoor door Defensie elke keer als niet mogelijk
bestempeld, terwijl dit wel kan?

Zoals vermeld in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar “, biedt het hoger plaatsen
van de radar op de locatie Nieuw Milligen geen soelaas. Bij de besluitvorming rond de aanschaf van een
nieuw gevechtsleidingsradarsysteem is wel overwogen het bereik te vergroten en het zicht op lage
hoogte te verbeteren door de radar op een substantieel hogere positie te brengen. Door TNO zijn
destijds “line of sight”-berekenfngen gemaakt die het effect daarvan illustreren. Het bleek dat verhoging
van de positie van de radarantenne weliswaar het maximale bereik van de radar vergroot (een grotere
oppervlakte van het dekkingsgebied omdat de radarhorizon verder weg komt te liggen), maar geen
vergelijkbare verbetering van het zicht naar alle kanten oplevert. Zelfs bij meer dan een
verviervoudiging van de hoogte van de radarantenne, zou de radar in Nieuw Milligen nog steeds niet
goed in staat zijn overal de lage hoogten in het westelijke deel van Nederland te kunnen zien. De
conclusies uit de berekeningen van TNO waren aanleiding om de locatie Nieuw Milligen, als
vestigingslocatie voor de nieuwe gevechtsleidingsradar, verder buiten beschouwing te laten en op zoek
te gaan naar een nieuwe locatie om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen.

16.
Waarom valt Gilze Rijen af als alternatieve locatie?

Vanuit de locatie Gilze-Rijen kon met een radar de noordelijke Randstad op 1000 voet niet voldoende
worden afgedekt. Zie ook paragraaf 1.3. van het locatieonderzoek
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17.
Wat is de totale hoeveelheid straling in het betreffende gebied?

Er vanuit gaande dat deze vraag doelt op niet-loniserende straling, verwijs ik naar het TNO-rapport dat
ingaat op dë te verwachten bijdrage van de voorgenomen SMART-L radar waarbij ook andere
aanwezige bronnen zijn meegenomen. In hoofdstuk 5 (pagina 30) van dit rapport staat vermeld: “Het is
niet mogelijk een samengestelde blootstelling eenduidig te definiëren. Mensen worden blootgesteld aan
verschillende bronnen, die met betrekking tot intensiteit over de tijd gezien variëren. Ook vormen eigen
systemen een (niet onbelangrijke) bijdrage deze gelijktijdige samengestelde blootstelling. Hierbij valt te
denken aan de eigen mobiele telefoon, de DECT-telefoon en de Wifi-router. Het is derhalve onmogelijk
om samengestelde blootstelling met precisie vast te stellen. Wel zal een analyse worden uitgevoerd om
de orde van grootte aan te geven.”

Nauwkeuriger is feitelijke samengestelde blootstelling niet vast te stellen.

18.
Is het onderzoek naar de straling in Herwijnen gericht op de actuele straling van de
bestaande blootstelling, zoals scheepvaartverkeer en KNMI-radar? Indien dat niet is
meegeteld of opgeteld, waarom niet?

Ja. TNO heeft ten aanzien van navigatieradars een worst-case aanname aangehouden dat een tiental
scheepsradars gelijktijdig op de kleinste afstand actief zijn. Ook de straling van de KNMI-weerradar is
meegenomen.

19.
Kunt u toelichten waarom niet gekozen is voor het voorzorgsprincïpe van 6 V/m zoals dat in
meerdere Europese landen het geval is?
25.
Waarom gaat het TNO-rapport niet uit van het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals meerdere
Europese landen?

Nederland past met ca. 15 andere Europese landen de richtlijnen van de ICNIRP toe. In het
concluderend hoofdstuk van het TNO rapport (TNO 2020 R10094) staat: “In 3.3 is het voorzorgbeginsel
en ALARA nader toegelicht. Over het nut en de noodzaak over de toepassing van ALARA, zoals recent
voor de hoogspanningsljnen is gedaan, is er vanuit een wetenschappelijk perspectief echter geen reden
om voor radiofrequente elektromagnetische velden de toepassing van ALARA te adviseren. De
toepassing van de veiligheidsfactor 50 (voor publiek) kan worden opgevat als implementatie van het
voorzorgsprincipe. De in dit rapport kort besproken wetenschappelijke onzekerheden zouden, ondanks
de vigerende ICNIRP-richtljn, beleidsmakers kunnen aanzetten tot toepassing van ALARA en verlaging
van de toegestane blootstellingslimieten. Eventuele toepassing van ALARA op radiofrequente
elektromagnetische velden reikt in dit geval verder dan specifiek alleen voor de voorgenomen plaatsing
van de SMART-L radar in Herwijnen.”
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21.
Hoe gaat u de door TNO als begrijpelijk erkende zorgen wegnemen?

De zorgen van omwonenden en andere betrokkenen over de effecten van elektromagnetische straling
vind ik begrijpelijk en neem ik sërieus. Ik heb alle vertrouwen in de bevindingen van de stralingsexperts
van TNO. Hun wetenschappelijke objectiviteit en expertise staan wat mij betreft niet ter discussie. Ik
voel mij hierbij gesteund door het kwaliteitskeurmerk van deze afdeling van TNO. Defensie heeft het
RIVM gevraagd de inloopbijeenkomsten te leiden en gesprekken te voeren met directe en bezorgde
omwonenden van de radar.

22.
Kunt u toelichten welke soorten straling onder “RF velden” vallen?

Onder radiofrequente velden worden volgens de ITU-definitie (bron
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_Radio_Regulations) elektromagnetische velden bedoeld in het
frequentiegebied van 9 kHz tot 275 GHz. Dit is niet-ioniserende straling.

23.
Verwijst “samenstelling van straling” naar stralingscumulatie? Zo nee, wat is het dan wel?

In 2.3.4 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 staat uitgelegd wat met samengestelde blootstelling
(accumulatie) bedoeld wordt, namelijk “De opwarmingseffecten tellen wel op waardoor de totale
opwarming het gevolg is van de gelijktijdige samenstelling van al de afzonderlijke bijdragen. In deze
rapportage geeft TNO daarom de voorkeur eraan niet over accumulatie te spreken maar over
samengestelde blootstelling (van meerdere bronnen)”.

24.
Kunt u voor de inzichtelijkheid de grafieken, waarin de straling nu in percentages is
weergegeven, omzetten naar grafieken waarin de straling in Vfm is weergegeven? Zo nee,
waarom niet?
26.
Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven?
53.
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V/m weergegeven worden in plaats
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet?
60.
Waarom er in de samengestelde blootstellingen geen resultaten in V/m weergegeven, maar
alleen een percentage ICNIRP?

TNO stelt dat het in beginsel mogelijk is, maar dat dit de inzichtelijkheid in de materie niet zal
vergroten. Het zal dan namelijk niet mogelijk zijn om afzonderlijke (per bron) blootstellingen en de
samengestelde blootstelling in een grafiek weer te geven. De veidsterktelimiet (in V/m) is
frequentieafhankelijk, dus voor iedere bron anders. Voor de SMART-L radar geldt dus een andere limiet
dan voor een WiFi-router waardoor de veidsterkten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden. Om de
blootstelling van verscheidene bronnen te kunnen combineren wordt om die reden de formule die op
bladzijde 17 van het TNO vermeld staat gebruikt, zie voor uitleg het TNO-rapport, hoofdstuk 2.3.4.

27.
Zijn in de conclusie, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan de
blootstellingslimieten, alle stralingsbronnen meegenomen? Zo nee, welke stralingsbronnen
dan wel?

TNO heeft voor bepaalde bronnen (denk aan WiFi-router, DECT telefoon, mobiele telefoon) is een
schatting gemaakt, omdat dit per huishouden/persoon kan verschillen. De SMART-L radar (primair en
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secundair) en de KNMI weerradar zijn meegenomen. Voor scheepsradar is een worst-case aanname
betreffende het aantal schepen op de Waal aangehouden. Zie ook de beantwoording van vraag 18.

28.
Wat is het piekvermogen van de primaire SMART-L radar?
33.
Wat is het piekvermogen van de SMART-1 radar?

Het precieze uitgezonden piekvermogen kan niet worden vermeld in een ongerubriceerde notitie. In
deze context is het belangrijk te vermelden dat, zoals in het TNO rapport is aangegeven, het
piekvermogen geenszins de enige grootheid is die de stralingsbelasting van een radar bepaalt. Ook de
duty-cycle (zendtijd gedeeld door uistertijd), de antennewinst de bundelbreedte en het scanpatroon
zijn hierbij relevant. Het piekvermogen is aanzienlijk geringer dan die van de weerradar van het KNMI.

29.
Waarom is er niet gewacht op de nieuwe ICNIRP normering? Welke garanties kunt u geven
dat de uitèindelijke conclusies en aanbevelingen gebaseerd zullen zijn op de nieuwe ICNIRP
normeringen?
34.
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/april) verschijnen? Waarom
heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek?
36.
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP richtlijnen zijn aangepast moet worden nagegaan
of deze wijziging consequenties heeft voor de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.
Is het dan niet essentieel om juiste conclusies te kunnen trekken op basis van de nieuwe
richtlijnen en te wachten op deze nieuwe richtlijn?

Er is niet gewacht totdat de nieuwe richtlijnen in Nederland van kracht zijn verklaard omdat dat een
onbekende vertraging zou opleveren. De toets is derhalve tegen de vigerende ICNIRP-richtlijn
uitgevoerd. Begin maart 2020 is het bijgewerkte ICNIRP-document gepubliceerd. TNO heeft op basis
van de consultatiedocumenten van ICNIRP direct een quick scan uitgevoerd en daaruit geconcludeerd
dat er voor de SMART-L geen extra beperkingen te verwachten zijn. Uiteraard kan een conclusie pas
definitief worden getrokken nadat de nieuwe ICNIRP-richtlijn is gepubliceerd, door de Raad van Europa
is overgenomen en nadat Nederland ook een richtlijn heeft vastgesteld.

31.
Heeft u overwogen de praktijkervaring met de radar in Wier mee te nemen in de
besluitvorming over deze plaatsing?

Bij de besluitvorming over plaatsing van de radar in Herwijnen is geen praktijkervaring met de radar in
Wier meegenomen omdat de radar in Wier pas over enkele maanden in bedrijf gesteld zal worden..

32.
Waarom zijn de omschrijvingen ‘RF velden’ en ‘samenstelling van straling’ gebruikt? Is het
juist dat het gaat om non-loniserende straling en stralingscumulatie?

Het antwoord op de eerste vraag is geven bij vraag 23. De tweede vraag kan bevestigend worden
beantwoord.

35.
Hoe groot acht u het risico dat de radar te hoge stralingsdoses uitstraalt en daarom niet
voldoet aan de normen? Waarom is het risico acceptabel om de bouw door te zetten?
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Het risico wordt door TNO zeer laag geacht. Om die reden is het acceptabel om de bouw door te zetten,
zeker gezien de urgentie. TNO heeft in haar onderzoek voor de te verwachten bijdrage aan de totale
samengestelde blootstelling voorzichtige schattingen gebruikt. De elektrische veldsterkte heeft TNO
naar boven afgerond, als daar aanleiding toe was. Zoals op pagina 19 staat “Bij het maken van deze
veronderstellingen zal TNO eerder een waarde kiezen waardoor de berekening hoger uitvalt (worst-case
schatting), dan een waarde waardoor de samengestelde blootstelling ten opzichte van de limietwaarde
gunstiger uitvalt.”. Op deze wijze probeert Defensie de kans op onderschatting van de bijdrage te
verminderen. Mocht desondanks uit praktijkmetingen blijken dat de SMART-L radar niet aan de
geldende richtlijn voldoet, dan zullen er aanpassingen volgen zodat de radar wel voldoet.

37.
Op basis van welke berekeningen is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug
een probleem in de dekking vanuit Nieuw Milligen?
38.
Waarom is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem in de
dekking vanuit Nieuw Milligen?

De Utrechtse Heuvelrug vormt een obstakel in de radardekking op basis van de zogenaamde line-of
sight-berekeningen die Defensie door TNO heeft laten uitvoeren. De aldaar geplaatste radar kan dan
een relatief laagvliegend object niet waarnemen Zie het rapport over het locatieonderzoek.

40.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan bij een hogere radartoren bij Nieuw Milligen?

Zoals vermeld in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar “, biedt het hoger plaatsen
van de radar op de locatie Nieuw Milligen geen soelaas. Bij de besluitvorming over de aanschaf van een
nieuw gevechtsleidingsradarsysteem is wel overwogen het bereik te vergroten en het zicht op lage
hoogte te verbeteren door de radar op een substantieel hogere positie te brengen. Door TNO zijn
destijds “line of sight” berekeningen gemaakt die het effect daarvan illustreren. Het bleek dat verhoging
van de positie van de radarantenne weliswaar het maximale bereik van de radar vergroot (een grotere
oppervlakte van het dekkingsgebied omdat de radarhorizon verder weg komt te liggen), maar geen
vergelijkbare verbetering van het zicht naar alle kanten oplevert. Zelfs bij meer dan een
verviervoudiging van de hoogte van de radarantenne zou Nieuw Milligen nog steeds niet goed in staat
zijn overal de lage hoogten in West Nederland goed te kunnen zien. De conclusies uit de berekeningen
van TNO waren aanleiding om de locatie Nieuw Milligen, als vestigingslocatie voor de nieuwe
gevechtslefdingsradar, verder buiten beschouwing te laten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie
om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Zie eveneens de antwoorden op vraag 15 en 38.

41.
Wat is de maximale blootstellings-veldsterkte bij een piekvermogen op 1.500 meter afstand
gezien vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar richting het dorp Herwijnen? Valt deze op
1.500 meter wel onder de maximale blootstellingslimieten van 28-61 V/m?

De formulering van de vraag biedt twee mogelijke zienswijzen en antwoorden. Optie 1, de vraag is
gericht op de piekveldsterkte op 1500 m afstand. In dat geval moet er getoetst worden tegen de
ICNIRP-richtlijn voor piekveldsterkte, dat wil zeggen meer dan 1,5 kV/m voor de primaire radar van het
SMART-L systeem. Optie 2, de vraag is gericht op wat de tijdgemiddelde veldsterkte op 1500 m is
indien de radar met maximaal vermogen opereert. Aangezien op kortere afstanden al aan de vigerende
ICNIRP-richtlijn wordt voldaan, zal er op een afstand van 1500 m zeker geen probleem ontstaan.
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42.
Welke alternatieve locaties zijn onderzocht’ Wat zijn de resultaten van dat onderzoek?

Het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf is niet uitgegaan van specifieke locaties, maar heeft
de vraag centraal gesteld waar in Nederland de zuidelijke SMART-L radar geplaatst zou moeteh worden
wanneer de locatie Herwijnen niet bekend zou zijn. Dit zoekgebied is vastgesteld op basis van
operationele criteria. Vervolgens is binnen dit gebied onderzocht waar belemmeringen verhinderen dat
de radar daar goed kan functioneren. Het zoekgebied is zo stapsgewijs verkleind tot er operationeel
acceptabele locaties overbleven.
Het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf concludeert dat in het gebied tussen Nieuwpoort en
Meerkerk enkele locaties te vinden zijn die operationeel vergelijkbaar kunnen zijn met de locatie
Herwijnen. Deze locaties leveren echter geen wezenlijk verschil op met Herwijnen waar het gaat om de
afstand tot woningen en bebouwde kommen. Tevens zal de realisatie van een radarstation op zo’n
locatie minimaal anderhalf twee jaar langer duren.

43.
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locaties zijn ongeldig verklaard?
En waarom?

In het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf zijn alle aangedragen locaties meegenomen en
van commentaar voorzien. Geen enkele aangedragen locatie is “ongeldig” verklaard. Wel is na het
toepassen van criteria het gros van de aangedragen locaties afgevallen. Zie ook de beantwoording van
vraag 42.

44.
Hoeveel van de onderzochte alternatieve locaties hebben een tweede radar zoals de KNMI
radar in Herwijnen? Welke overige stralingsbronnen bevinden zich in of nabij de onderzochte
alternatieve locaties?

Geen. Nederland heeft twee weerradars, een in Den Helder en een in Herwijnen. Uit de analyse van
TNO blijkt dat de invloed van de KNMI-radar relatief gering is. Het locatieonderzoek was gericht op het
vinden van een operationeel geschikte locatie voor de SMART-L radar als zodanig. Er is niet onderzocht
of op de onderzochte plekken andere radars in de buurt zijn. Evenmin is geïnventariseerd welke andere
stralingsbronnen, zoals GSM-masten, in de buurt aanwezig zijn.

45.
Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de ziekte
ALS in geval van GSM-antennestations? Klopt het dat er geen wetenschappelijke
eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS veroorzaakt?

TNO is op de hoogte van een Frans onderzoek naar een statistisch significante verhoging van het
relatieve risico tussen ALS en de aanwezigheid van GSM-basisstations. In het TNO rapport (TNO 2020
R10094) wordt op de conclusies en toepasbaarheid van dit Franse onderzoek in paragraaf 2.4.3. nader
ingegaan. Wetenschappelijk kan niet worden uitgesloten dat niet-ioniserende straling geen ALS kan
veroorzaken. Ook dat wordt in het TNO rapport nader toegelicht. Zie ook het antwoord op vraag 46.

46.
Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld? Waarom wordt er
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met straling?

De GGD is vanwege het coronavirus niet in staat om de aantallen ALS in Herwijnen te bevestigen en
een vergelijking met gemiddelden in Nederland te duiden.
Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan om de oorzaak (of oorzaken) van ALS te achterhalen. Een
relatie tussen hoogfrequente elektromagnetische velden en het veroorzaken van ALS is niet
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aangetoond, terwijl van andere omgevingsfactoren wel aanwijzingen gevonden zijn. Op dit moment zijn
er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie tot een verhoging van het aantal ALS
patiënten kan leiden. In het TNO-rapport TNO 2020 R10094 in hoofdstuk 2.4 staat dit toegelicht.

47.
Waarom wordt de conclusie beperkt tot de SMART-L radar en niet cumulatief en bij
piekvermogen?

Het TNO rapport (TNO 2020 R10094) stelt in hoofdstuk 7 op pagina 43 het volgende: “Uit de toetsing
blijkt dat de SMART-L voldoet aan de blootstellingsllmieten die de ICNIRP-richthjn [1] voorschrijft. Ook
indien andere radiofrequente bronnen worden meegerekend, zoals de KNMI weerradar, mobiele
telefonie basisstations en omroep wordt aan de ICNIRP-richthjn voldaan. Dit verandert niet wanneer
eigen RF-systemen zoals de mobiele telefoon, W1F1 routers en DECT-telefoon worden meegerekend. Dan
wordt ook aan de richtlijn voldaan.”
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het maximale (piek)vermogen van de primaire radar.

Voor piekveldsterkte wordt verwezen naar Tabel 2 van het TNO rapport waarin die vergeleken worden
met de maximale piekveldsterkte die in de ICNIRP-richtlijn wordt voorgeschreven. Echter, ICNRIP
schrijft vanwege natuurkundig evidente redenen niet voor dat deze piekveldsterkten bij elkaar opgeteld
moeten worden. Als dat toch gedaan wordt, staat daarover in het TNO-rapport: “Uit tabel 2 valt op te
merken dat de te verwachten de blootstelling van piekveidsterkten van de verschillende gepulste RF
systemen, deze ruimschoots onder de ICNIRP-richtljn blijft. Ook indien men ervoor zou kiezen om alle
bijdragen bij elkaar op te tellen, wat niet door de ICNIRP-richtljn wordt voorgeschreven, dan blijft die
totale bijdrage onder 13%.”

48.
Hoe kunt u garanderen dat de aangehouden veidsterkte van 3 V/m voor 5G deze niet verder
zal overschrijden in de toekomst, nu in het rapport is gesteld dat niet goed kan worden
aangegeven dat wat de bijdrage aan 5G zal zijn aan de samengestelde blootstelling?
49.
Wat zijn de gevolgen indien deze bij volle uitrol van 5G boven de limiet van 28V/m tot
61V/m gaat uitkomen? In hoeverre zal de straling van de KNMI radar en SMART-L radar in de
totale stralingsberekening meegenomen worden?
59.
Kunt u bevestigen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor 5G niet verder zal
overschrijden in de toekomst?

Ook voor het 5G-netwerk zal de dan geldende ICNIRP-richtlijn van toepassing moeten zijn. Wanneer 5G
is uitgerold, mag de samengestelde blootstelling de ICNIRP-limiet niet overschrijden. Het Agentschap
Telecom oefent hierop toezicht uit. Zoals bij vraag 47 is aangegeven, ligt die totale bijdrage van
verschillende gepulste RF-systemen onder de 13% van wat is toegestaan. Met een eventuele iets
hogere bijdrage van 5G zou de samengestelde blootstelling nog steeds ruim onder de ICNIRP-richtlijn
blijven.

50.
Komt het cumulatieve stralingsniveau van p 3O,9% overeen met 465 V/m?
51.
In welke verhouding staat de stralingsniveau van 465 V/m tot de door de door het ICNIRP
gehanteerde norm?

Het cumulatieve stralingsniveau van p 30,9% komt niet overeen met 465 V/m. TNO stelt dat de
samengestelde blootstelling niet is te relateren aan veldsterkte, omdat de limietveldsterkte
frequentieafhankelijk is. Zie ook het antwoord dat gegeven is bij vraag 24 en paragraaf 2.3.4 op pagina
17 van het TNO-rapport (TNO 2020 R10094).
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52.
In hoeverre speelt de afstand tot de radar een rol bij de berekening van de stralingsniveaus?
Is het juist dat wanneer men zich binnen de -bij de berekening gehanteerde afstand van-
450 meter bevindt de stralingsniveaus aanzienlijk zullen stijgen? Kunt u aangeven hoeveel
en welke objecten zich binnen de -bij de berekening gehanteerde- 450 meter bevinden?

Bijlage A van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 zet de relatie uiteen tussen veidsterkte en afstand.
Veldsterkte is omgekeerd evenredig met de afstand. Dus naarmate men dichterbij komt, neemt de
veidsterkte toe. Men moet echter beseffen dat de antennewinst afneemt indien men op maaiveldniveau
de radartoren nadert. Zodoende ontstaat er ook op kortere afstanden geen gevaarlijke situatie.

54.
Is de 100% in figuur 9 het maximale piekvermogen van 1506V/m?

Nee, in deze figuur gaat het om de tijdgemiddelde veidsterkten, niet om piekveldsterkte. Voor het
omrekenen van percentage naar veidsterkte, zie de beantwoording van vraag 24.

55.
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale blootstellingslimieten van
28-61 V/m, wat is dan de minimale afstand tussen de radar en de dichtstbijzijnde woning?

Bij de beantwoording wordt uitgegaan dat de genoemde elektrische veldsterkten de waarden zijn die
worden gegeven in tabel 7 van de INCIRP-richtlijn tuit 1998) voor de frequenties tussen 10 MHz en 300
GHz. In het TNO rapport tTNO 2020 R10094) is getoetst tegen de ICNIRP-richtlijn en zijn de
bijbehorende frequentieafhankelijke limietwaarden gebruikt.
Met betrekking tot de vraag wat de minimale afstand moet zijn tussen radar en woning, blijkt uit de
analyse die de radarfabrikant heeft uitgevoerd en die door TNO is gevalideerd, dat de radar op
maaiveldhoogte tot zeer dichtbij veilig benaderd kan worden. Op een hoogte van zo’n 7 meter boven
het maaiveld geldt volgens de opgave van de fabrikant een veilige afstand van ca. 100 meter afstand in
de zogenaamde staring mode. Zelfs wanneer deze gegevens met de nodige marge gehanteerd zouden
worden, zegt het iets over de ruime mate waarin woningen op honderden meters afstand ook als veilig
kunnen worden beschouwd conform de vigerende richtlijnen.

56.
Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het
worst case scenario?

Defensie ziet geen noodzaak en geen toegevoegde waarde om stapsgewijs van 50 tot 1500 meter
nieuwe berekeningen te laten maken. Zie ook het antwoord op vraag 55.

57.
Waarop zijn de, ten opzichte van 3G en 4G lagere, waardes van 5G in figuur 4 en 5
gebaseerd?
66.
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huidige mobiele telefonie 3G en
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes?

De waardes van 5G zijn gebaseerd op metingen die zijn uitgevoerd door het Agentschap Telecom. In
hetTNO rapport tTNO 2020 R10094) zijn dat de referenties [22] en [26].
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58.
Wat is het piekvermogen van de KNMI radar? Welke invloed heeft dit op het maximale
stralingsniveau, rekening houdend met de conclusies uit het (aangepaste) RIVM rapport uit
2004 over de KNMI radar in De Bilt (met een piekvermogen van 250.000 Watt) waarin is
gerapporteerd dat piekwaarden van 80 V/m op 1000 meter afstand zijn gemeten op 2 meter
hoogte?
63.
Is het juist dat de KNMI-radar in De Bilt een piekwaarden van 80 V/m heeft bij een
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KNMI-radar in Herwijnen een
piekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling van de KNMI-radar amper
invloed heeft op het maximale stralingsniveau in Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe
is dat te verklaren?
67.
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen?

In Appendix A van het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) is het piekvermogen van de KNMI-radar
vermeld van 500 kW. De bijdrage van dit systeem aan het totaal is relatief gering omdat de duty-cycle
zeer laag is (0,12%) en de radarbundels relatief smal (1°). Gedurende slechts 0.1% van de tijd wordt
een waarnemer tijdens de scan door het systeem ‘belicht’.

61.
Klopt het dat de dichtstbijzijnde boerderij niet op 450 meter ligt, maar op 350 meter? Klopt
het dat daarbij niet ook de stralingsbelasting van de KNMI-radar en de scheepsradars is
opgeteld? Waarom is niet de juiste afstand aangehouden tot de eerste woning?

In het locatieonderzoek is uitgegaan van de afstanden tussen de beoogde locatie van de radar 6p het
perceel aan de Broekgraaf en de betrokken woningen in de omgeving. De verschillende woningen liggen
op de percelen van boerderijen. De dichtstbijzijnde boerderij is die aan de Nieuwe Steeg nr. 56.
Wanneer de afstand tussen het bestemmingsvlak van het perceel aan de Broekgraaf en het bouwviak
van de boerderij aan de Nieuwe Steeg wordt genomen, dan is de kleinste afstand 290 meter. De radar
komt echter midden op het perceel aan de Broekgraaf te staan, terwijl de bestaande woning van de
boerderij aan de Nieuwe Steeg aan de zuidzijde van het bouwvlak staat. De gemeten afstand tussen de
nieuwe locatie van de radar en deze woning is ruim 440 meter. Zoals beschreven in het
locatieonderzoek (pagina 15, figuur 7 en voetnoot 3) is deze afstand afgerond op 10 meter waardoor
voor het Locatieonderzoek 450 meter is aangehouden. Ook TNO is van deze afstand uitgegaan. In het
inpassingsplan dat nu wordt voorbereid, zal voor de afstanden de systematiek worden toegepast die
daarvoor is aangewezen.

Gebleken is dat op het perceel van de boerderij aan de Nieuwe Steeg in 2018 een tijdelijke vergunning
is verleend voor een woonunit. Deze woonunit staat noordelijker op het bouwvlak van de boerderij en
daarmee iets dichterbij de toekomstige radar op het perceel aan de Broekgraaf. Omdat het een
tijdelijke vergunning betreft, is daar verder geen rekening mee gehouden.

62.
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle afstanden
van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst
case scenario?
64.
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale
blootstellingslimieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken van de
afstand die nodig is tussen de radar en de dichts-bijzijnde woning in het “worst case”
scenario?
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65.
Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, bij piekbelasting in het
worst case scenario?

Defensie ziet geen aanleiding of noodzaak om meer berekeningen te laten maken aangezien op alle
relevante afstanden de normen, ook in combinatie met andere stralingsbronnen, niet overschreden
worden, Zie eveneens antwoord dat gegeven is bij vraag 55.

68.
Hoe kan het dat de limiet samengestelde blootstelling in starende modes in figuur 9 gesteld
is op 1506V/m, terwijl de blootstellingslimiet volgens de overheid is gesteld op 28-61 V/m?
Kunt u dit verschil verklaren?

TNO stelt dat in de vraagstelling twee elektrische veldsterktenwaarden door elkaar worden gehaald. Een
gepulst radarsysteem voldoet pas aan de ICNIRP-richtlijn als aan twee voorwaarden voldaan wordt.
Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde elektrische veldsterkte onder de daarbij behorende
limietwaarde liggen. Anderzijds moet de piekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de
daarbij behorende limietwaarde liggen. Voor de primaire radar van SMART-L bedraagt die waarde 1506
V/m.

69.
Zouden de piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m kunnen leiden tot
gezond heidsschade?

TNO stelt dat dit niet waarschijnlijk is. Immers, als aan de ICNIRP-richtlijn voldaan wordt, zijn er geen
negatieve effecten op de gezondheid te verwachten. Op pagina 16 van het TNO-rapport (TNO 2020
R10094) staat “Belangrijk is te vermelden dat volgens de huidige inzichten ‘onder de ICNIRP-limiet’
betekent dat aan de mens voldoende bescherming wordt geboden tegen negatieve effecten van
blootstelling aan elektromagnetische velden.”. Dit reflecteert de huidige wetenschappelijke inzichten.

70.
Hoe hoog is de absolute piek die aan straling uitgezonden zou kunnen worden? Hoe vaak zal
de SMART-L radar dit piekvermogen uitzenden?

TNO heeft voor hun evaluaties toegang tot de technische eigenschappen van de SMART-L. Hierdoor zijn
de gerapporteerde gegevens door TNO de waarden die als realistisch kunnen worden beschouwd. Het
precieze piekvermogen binnen de cyclus van zenden en ontvangen van de primaire radar van SMART-L
kan niet worden vermeld in een ongerubriceerde notitie. Het piekvermogen is aanzienlijk geringer dan
die van de weerradar van het KNMI.

71.
Wat is het maximale vermogen van de radar in megawatt en wat is het piekvermogen aan
veldsterkte in V/m?

De relatie tussen veldsterkte (piek en tijdgemiddeld), antennewinst, afstand en zendvermogen wordt in
Appendix A van het TNO rapport (TNO 2020 R10094) gegeven. Zie ook antwoord bij vraag 28.
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72.
Hoe kunt u garanderen dat de KNMI radar en SMART-L radar, die los van elkaar een
piekveldsterkte boven de 61 V/m en 50V/m kunnen hebben, over een langere periode
voldoen aan de ICNIRP normen?

De ICNIRP richtlijn schrijft geen methodiek voor om samengestelde piekblootstelling te toetsen. Zie
TNO rapport TNO 2020 R10094 paragraaf 5.3 op pagina 39. Als men ervoor zou kiezen om iedere
afzonderlijke bron, genormeerd naar de voor die brontrequentie geldende limietwaarde voor de
piekveldsterkte, alle verschillende bijdragen op te tellen, dan nog blijft het totaal onder 13%, zoals de
tabel 2 op bladzijde 39 weergeeft.

73.
Is het juist dat ICNIRP een maximale piekbelasting van 6 minuten heeft? Is het juist dat
hiermee een piekbelasting per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat dan?

Nee, dat is niet juist. Voor een (gepuist) radarsysteem geeft de ICNIRP richtlijn twee voorwaarden.
Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde RMS elektrische veldsterkte onder de limietwaarde
liggen. Anderzijds moet de piekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de bijbehorende
piekwaardelimiet liggen. Aan beide voorwaarden moet worden voldaan. De zes minuten tijdgemiddelde
is een zogenaamd “moving average” (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Vooftschrijdend_gemiddelde).
Over een tijdinterval van zes minuten mag de gemiddelde RMS-waarde de limietwaarde niet
overschrijden.

74.
Hoe vaak zal de SMART-t radar het maximale piekvermogen uitzenden? Per week? Maand?
Jaar?

Defensie is voornemens diverse malen per jaar te oefenen met één van de twee SMART-L radars in de
starende mode. Het exacte aantal is afhankelijk van de nationale en internationale oefeningen waarbij
het nodig is om de radar in de starende mode in te zetten. Dat is weet gekoppeld aan de
gereedstellingseisen van Defensie. Voorts kan het voorkomen dat één of beide tadats in de starende
mode worden ingezet voor ernstinzet. Etnstinzet laat zich niet voorspellen.

75.
Bent u ermee bekend dat deze piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m wel
kunnen leiden tot gezondheidsschade?

TNO is geen publicatie bekend waaruit dit zou blijken.

76.
Hoe verklaart u de verschillen in de uitkomsten tussen het TNO memorandum van juni 2019
en het TNO Evaluatie rapport van februari 2020?
77.
Wat is de verklaring voor de verschillen in uitkomsten tussen het TNO memorandum van juni
2019 en het TNO evaluatierapport van februari 2020?

In het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) staat op pagina 29 hierover het volgende: “Deze nieuwe
in formatie is in hoofdstuk 5 gebruikt en hebben geleid tot een nauwkeurigere bepaling van, met name
voor de starende modus, de elektrische veldsterkten dan TNO in een recent memorandum 120] heeft
gebruikt.” Hiermee hebben de auteurs de verschillen toegelicht.
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78.
Is het (technisch) mogelijk dat de over 6 maanden operationele SMART-L Radar in Wier de
(eventuele) uitval van de MPR radar in Nieuw Milligen kan opvangen? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, in hoeverre is dit meegenomen bij de plaatsing in Herwijnen?

De noordelijke en zuidelijke radars kunnen elkaars taken ‘opvangen’ bij gepland onderhoud of
ongeplande uitval van één van de radars. Echter, voor een goede taakuitvoering heeft Defensie twee
radars nodig om aan de operationele behoefte aan radardekking te voldoen. Als de MPR in Nieuw
Milligen uitvalt, nadat de SMART-L radar in Wier is opgeleverd en voordat de SMART-L op Herwijnen is
opgeleverd, dan zal Defensie worden geconfronteerd met een significante operationele beperking.
Omdat de kans daarop steeds verder toeneemt gezien de leeftijd van en onderhoudsstaat van de MPR,
is de plaatsing van de SMART-L op Herwijnen urgent.

79.
Heeft de SMART-L op Nieuw Milligen meer of minder last van de windmolens dan de situatie
in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dit toelichten?

Herwijnen is een betrekkelijk windturbine-luw gebied, ondanks het windpark met 11 molens bij het
verkeersplein Deil. Bij de radardekkingsdiagrammen die door TNO zijn gemaakt, is rekening gehouden
met deze windturbines. De beperkingen vallen binnen de operationele normen.

80.
Waarom is gekozen voor een RCR met betrekking tot Herwïjnen?

Het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling is de enige manier om een procedure, waarvoor de lokale
overheid de medewerking heeft gestaakt, toch op een zorgvuldige manier doorgang te kunnen laten
vinden.

81.
Wanneer komt u met een eigenlijk wettelijke blootstellingslimieten zoals België, Italië?
Indien u met een vergelijkbare wettelijke blootstellingslimieten zou komen, wat betekent dat
voor de situatie van Herwijnen met 5G, KNMI radar, SMART-L radar en scheepvaart?
83.
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstellingslimieten heeft en dat het voornemen is deze
limieten wel in te voeren in verband met de installatie van 5G? Wat betekent dat voor de
situatie in Herwijnen met 5G in het licht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de
scheepvaart?

In Nederland wordt voor het bepalen van blootstellingslimieten de vigerende ICNIRP-richtlijn
gehanteerd. In diverse uitspraken gedaan door de Raad van State wordt de toepassing door de
overheid van de ICNIRP-richtlijn in ruimtelijke besluiten zoals bij bestemmingsplannen en
omgevingsvergunningen bevestigd, zoals ook in het TNO-rapport is aangegeven. Of en wanneer de
overheid de toekomstige aanbeveling van de Raad van de Europa in nationale regelgeving overneemt
opdat de nieuwe ICNIRP-richtlijn ook wettelijk in Nederland verankerd wordt, is nog niet bekend.

82.
Klopt het dat TUV Rheinland de referentiemeting heeft uitgevoerd? Klopt het dat dit bedrijf
geen geaccrediteerd testinstituut is voor de referentienormen? Waarom is in dat geval de
opdracht toch aan dit bedrijf gegeven?

TÜV Rheinland is geaccrediteerd voor het uitvoeren van elektromagnetische effecten metingen in een
laboratoriumomgeving. Echter, specifieke in-situ metingen (veldmetingen), waarin de
omgevingsinvioeden per definitie niet geheel kunnen worden gecontroleerd, kunnen niet geaccrediteerd
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worden. De aanwezige accreditatie als testinstituut wordt gezien als een bewijs van vakmanschap om
de in opdracht uitgevoerde metingen adequaat uit te kunnen voeren.
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BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

______

Onderwerp:
Bijlagen:

Dames, Heren,

Chapeau,

Een paar kleine opmerkingen:
- ‘aanzienlijk’ vind ik een lastig woord, is subjectief. Ik heb een alternatief bedacht.
- Paar kleine foutjes gevonden en verbeterd
- Formulering ‘koppeling van radarsystemen’ vind ik ongelukkig, alternatieve tekst voorgesteld
- Let even op of je witregels gebruikt om paragrafen te onderscheiden (een opmaak-kwestie,

vanzelfsprekend van minder belang)

Ik ga ervan uit dat de Staatssecretaris nog wat aanpassingen wenst.

Succes,

From: mindef.nl
Sent: Thursday, March 19, 2020 4:58 PM
To: ( iijksoverhew.m; mindef.nl;

rrzindef.nl; KMW.vd.Brand@mindef.nl;
rijksoverheid.nl; 1 1 • mindef.nl: mindef.nl:

mindef.nl; 1 • Imindeftil
Cc: mindef.nl; rijksoverheid.nl; outlook.com;

mindef.nl; mindef.nl: rijksoverheid.nl
Subject: versie 6: aanbiedingsbrief en beantwoording van 83 kamervragen

Beste collega’s,

Hierbij versie 6: de aanbiedingsbrief met X-post nummer 2020004937 en de beantwoording van 83
kamervragen.

Dank voor jullie ondersteuning! Het was even doorbijten met al die (deels onbegrjpelijke) technische
vragen.

vanuit TNO is gepleit om hier en daar plaatjes toe te voegen, zoals die van Thales hieronder. Omdat —

voor zover ik dat kan overzien- dit niet gebruikelijk is, heb ik in de tekst eea iets gemakkelijke leesbaar
gemaakt en vooral bij antwoord 55 een belangrijk perspectief geplaatst:

RE: versie 6: - beantwoording van 83 kamervragen
2020_03_1 9_kamervragen_Herwijnen_incl_aanbiedingsbriet(6)_AT.docx

outlook.com;
3/AL/DS/Dit.
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“Met betrekking tot de vraag wat de minimale afstand moet zijn tussen radar en woning, blijkt uit de
analyse die de radarfabrikant heeft uitgevoerd en die door TNO is gevalideerd, dat de radar op
maaiveidhoogte tot zeer dichtbij veilig benaderd kan worden. Op een hoogte van zo’n 7 meter boven het
maaiveld geldt volgens de opgave van de fabrikant een veilige afstand van ca. 100 meter afstand in de
zogenaamde staring mode. Zelfs wanneer deze gegevens met de nodige marge gehanteerd zouden worden,
zegt het iets over de ruime mate waarin woningen op honderden meters afstand ook als veilig kunnen
worden beschouwd conform de vigerende richtlijnen.”

Mochten we in de nabije toekomst de stas willen helpen de materie nog beter te doorgronden, dan spreken
staatjes n.m.m. boekdelen en kunnen helpen bij een “uitleg/instructie”.

Verder voor degenen die nog gaan aanvullen in dit document, let op de vele ctr-enters die ik heb gebruikt
om vragen en antwoorden op hetzeLfde blad te krijgen.

zoals je me vroeg heb ik eea in X-post geplaatst. Dit is voor mij met kamervragen allemaal de eerste
keer. Graag jouw aanwijzingen als ik in actie moet komen.

Mvg

From: AUDS/DAOG mindef.nI>
Sent: woensdag 18 maart 2020 17:40
To: t tno.n1; 1 1 1 npcsoverheid.nl>;

1 1 1 1 1 1 mindef.nl>;
1 1 1 • B$/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>;

1 1 1 Itno.nl>; Jfl1[Illriiksoverheid.nl>:
DMO/PROJN/DW PROJN m1nuiL.

BS/MJDCO nundef.nl>; rijksoverheid.nl>;
OUsn.s,t,a..,,jaaa <

Subject: Re: versie 5 : “finishing touch” svp voor morgen 0900u.

Beste collega’s,

Dank voor jullie reacties van vanmiddag.

Vorm.

Laat het samenvoegen maar aan mij over. Ik krijg vanuit de DGB nog wat aanwijzingen hierover. Er zijn
kennelijk geen heldere aan het papier toevertrouwde richtlijnen. Ik heb nu deels diametrale tips.
Ik zou zeggen, het gaat om de inhoud, die breng ik morgen verder in de lijn, dan mag diezelfde “lijn” vallen
over het format en meteen aangeven hoe ze het precies gepresenteerd willen hebben. Overigens bestaat ‘de
lijn’ uit vele spelers...

Inhoud.

Ja ik snap je overwegingen. & heb dat vanaf het begin zien aankomen.

____________________ ______________________________________.Maaralle

pogingen om een technische briefing te laten geven zijn gestrand.
We zullen dus de vragen (hoe onwetenschappelijk soms ook geformuleerd) zorgvuldig moeten
beantwoorden. Een technische vraag, ontvangt een technisch antwoord. Dat hadden jij en al keurig
gedaan. Na respons , heb ik jullie verzocht nog een (1) slag erover heen te maken om het antwoord zo
leesbaar mogelijk te krijgen voor alle lezers, ook degenen die de vraag zelf niet gesteld hebben. Ik ga er -
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naast ook nog een keer “overheen”, en dat is het product dat ik morgen namens de werkgroep+ op
de mat leg. We hebben ons allen ingespannen om het goed te doen, maar we kunnen wat krom is
onmogelijk geheel rechtwalsen.

Ik wens jullie een fijne corona-vrije avond.

PS vanmiddag heb ik onze in Vietnam studerende dochter opgehaald van Schiphol. Na 36u vliegen via Hue
HoChiMin-Singapore-UAE kon ze vannacht nog net een vliegtuig vinden.

Mvg

Van:
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 10:43

imnr1fn1

CC: mindef.nl; mindef.nl;
mindef.nl; rijksoverheïd.nl; mindef.nl:

outlook.com;
Onderwerp: Veilige afstand vo1ens Thales NL

Beste

Ik heb het Thales rapport (9505301 286_EAR_7 1 5_NLDjev02_released.pdf) nog even
bekeken. Deze figuur staat er in:

E
2)
>

15

D

2
0,

E
2 10

0,

2)
2:

5

0
300 0

Figuur 2: SMART-L EWC GB veilige en onveilige zone voo
mode (links) en Rotating mode (rechts).

Zoals je ziet is er in de staring mode, waarbij de antenne stil staat. een hoogste onveilige
afstand van 225 m. Dit geldt echter op een hoogte van, zo te zien, 16 m boven maaiveld. Op
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maaiveldniveau kan ook in de staring mode de radartoren benaderd worden. Op nog grotere
hoogtes (dan 15 m) is er nog een maximum, dit is de antnna boresight hoogte waar ik het
over had. In de (normale) mode met roterende antenne zijn de veilige afstanden stukken lager
(rechter grafiek).

Het kan vanzelfsprekend geen kwaad om dit bij Thales te venfleren, mocht je daar behoefte
aan hebben. Zoals gezegd is de auteur (ik veronderstel

@nI.thalesgroup.com). Je kan ook dit bericht naar Thales NL forwarden en
hen vragen of zij het eens zijn met mijn interpretatie.

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 contam 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 mform 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 liabiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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doc 410

BS/AL/DCO

tno.nl>
Verzonden: maandag 23 maart2020 11:35
Aan:
CC: BS/AL/DJZ/Cl BST;

AL/DS/DAOG; , Ing., CLSK/PLV
C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM; C-LSK/DO/C4ISR/SIE
ATM; ni; DMO/PROJN/DIP PROJN;

Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb VVGBs

Beste

Zoals ik in mijn email aan al aangaf, is het me nog niet helemaal duidelijk over hoeveel parken het
gaat. Strikt genomen zouden dat alle parken zijn in het 75 km cirkel van Herwijnen of één van de drie
alternatieve locaties, of heb ik dat mis?

Dat wordt een hele club.

Ik weet niet hoe snel men de resultaten wilt zien, maar voor het bereken moet ik of een collega van mij
fysiek naar ons TNO kantoor omdat we alleen daar de berekeningen mogen opstarten. De resultaten zijn
DV, dus die kunnen we wel thuis verwerken.
De rapportages zijn DV, dus die moeten aangetekend verstuurd worden door ons secretariaat, en ik weet
niet of dat nog kan, want die werken ook thuis.
Ik heb helaas geen Mulan account dus emailen is uitgesloten.
Groeten,

From:
Sent: maandag 23 maart2020 11:01
To: mindef.nl; mindef.nl;
Cc: ; @mindef.nl; mindef.nl;

ni; mindef.nl; mindefnl;
Subject: RE: Kogel door de kerk vwb

Dank voor de verwoording. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is over de procedure. Ik zal dit vandaag
communiceren met mijn collega’s in de regio’s en we zullen dit ook laten weten aan de windparken die nu
al weken op een signaal wachten. Het goede nieuws voor hun is dat ze zelf geen actie hoeven te nemen, ze
hoeven slechts te wachten totdat wij van TNO nader bericht hebben gehad.

Nu moeten we afspreken hoe de nu voorliggende parken alsnog worden doorgerekend op de drie
alternatieven.

wil jij dat we daar nu formeel om vragen, of weet jij welke parken het betreft en pak je
die nu op?

en : willen jullie de toetsen van TNO ook nog beoordelen
(lijkt me wel), of gaan jullie mee in de uitkomsten daarvan?



Groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:16
Aan: mindef. ni; rijksoverheid.nl>;

ni; mindef.nI; tno.nl; mindef.nl
CC: tno.nl; njksoverheid.nl>
Onderwerp: Kogel door de kerk vwb VVGBs

Beste collega’s,

Hierbij wat meer richting vwb de vvgb’s.

Van

heeft prima uitgelegd dat we juridisch geen grote risico’s lopen voor de Herwijnen
locatie mits we de procedures goed doorlopen. Politiek bestuurlijk ziet STAS nog steeds
(terecht) een risico. Ze wil geen vrijbrieven voor de windenergieparken als we niet weten of
we onszelf daarmee in problemen kunnen brengen. Ik heb haar gevraagd of ze akkoord is als
ik zorg voor een oplossing dat de windenergieparken worden doorgerekend ook tov de
alternatieve locaties. Daarmee stemde ze in.”

Vanochtend aan gevraagd of de extra kosten op het MPR-budget kunnen drukken. Hij
neemt dat mee.

Defensie gaat dus verklaringen VVGB afgeven voor windenergieparken nadat ze zijn
doorgerekend voor radarverstoring tov de locatie Herwijnen (op de manier die daarvoor de
standaard is dus op kosten van de initiatiefnemer) en de drie beschikbare alternatieve locaties
(op kosten van Defensie, waarbij de kosten grofweg 2000 euro per doorrekening zijn, dat
komt met 3 alternatieve locaties dus neer op max. 6000 euro). Kosten ten laste te brengen
van het project vervanging MPR.

wil jij dat voornemen aankondigen aan je collega t nietwaar?) zodat jullie het
meenemen in de planning?

Je politieke suggestie zet ik nog even uit bij maar voorlopig is dit waar we
mee werken. Ik ben al verheugd dat er eindelijk enige duidelijkheid is.

Mvg

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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doc4l2

BS/AL/DCO

Van: ni>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:48
Aan: AL/DS/DAOG; BS/AL/DJZ/Cl

BST; rijksoverheid.nl; DMO/PROJN/DIP PROJN;
tno.nl;

CC: tno.nl; rjksoverheid.nl;
Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb WGBs

Dag allen,

Dat is goed nieuws.
Hoe lang heeft TNO nodig voor deze laatste rekenslagen / wanneer kunnen de wgb’s verleend worden?

Vr.gr. —

Van: mindef.nl
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:16
Aan: mindef.nl; rijksoverheid.nl;

mindef.nl; tno.nl; mindef.nl
CC: tno.nl; rijksoverheid.nl
Onderwerp: Kogel door de kerk vwb

Beste collega’s,

Hierbij wat meer richting vwb de vvgb’s.

Van

heeft prima uitgelegd dat we juridisch geen grote risico’s lopen voor de Herwijnen locatie
mits we de procedures goed doorlopen. Politiek bestuurlijk ziet STAS nog steeds (terecht) een risico.
Ze wil geen vrijbrieven voor de windenergieparken als we niet weten of we onszelf daarmee in
problemen kunnen brengen. Ik heb haar gevraagd of ze akkoord is als ik zorg voor een oplossing dat
de windenergieparken worden doorgerekend ook tov de alternatieve locaties. Daarmee stemde ze
in.”

Vanochtend aan gevraagd of de extra kosten op het MPR-budget kunnen drukken. Hij neemt
dat mee.

Defensie gaat dus verklaringen VVGB afgeven voor windenergieparken nadat ze zijn doorgerekend
voor radarverstoring tov de locatie Herwijnen (op de manier die daarvoor de standaard is dus op
kosten van de initiatiefnemer) en de drie beschikbare alternatieve locaties (op kosten van Defensie,
waarbij de kosten grofweg 2000 euro per doorrekening zijn, dat komt met 3 alternatieve locaties
dus neer op max. 6000 euro). Kosten ten laste te brengen van het project vervanging MPR.

wil jij dat voornemen aankondigen aan je collega nietwaar?) zodat jullie het
meenemen in de planning?

Je politieke suggestie zet ik nog even uit bij maar voorlopig is dit waar we
mee werken. Ik ben al verheugd dat er eindelijk enige duidelijkheid is.

Mvg



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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doc4l3

_______BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ter info

Gr

heeft dit dossier van me overgenomen. Ik heb dit al aan hem doorgezet.

Verzonden: maandag 23 maart 2020 09:07
L/HDB C-LSK/DO/C4ISR

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan ./Afd LuOptr
CC: BS/AL/DS/Dir. Plan.; PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM;

C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM
Onderwerp: RE: Herwijnen

Copy,

Dossier ligt voor C4ISR bij (in Cc).

Groet,

—
./HDB mindef.nI>

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 14:20
Aan: C-LSK/DO/C4ISR mindef.nl
BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;
LSK/D0/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl>
CC: BS/AL/DS/Dir. Plan. mindef.nI>

EMSD, CLSK/PLV C
EMSD,

Onderwerp: FW: Herwijnen

Vast ter info

/HDR mindfnl>

AL/DS/DAOG mindef.nl>
OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPEL

mindef. ni>

Gisteravond rond met STAS nog even over WGB’s gesproken. Dat gesprek vanmorgen met
telefonische aanwezigheid van voortgezet.

heeft prima uitgelegd dat we juridisch geen grote risico’s lopen voor de Herwijnen locatie mits
we de procedures goed doorlopen. Politiek bestuurlijk ziet STAS nog steeds (terecht) een risico. Ze wil
geen vrijbrieven voor de windenergieparken als we niet weten of we onszelf daarmee in problemen
kunnen brengen. Ik heb haar gevraagd of ze akkoord is als ik zorg voor een oplossing dat de
windenergieparken worden doorgerekend ook tov de alternatieve locaties. Daarmee stemde ze in.

C-LSKIDO/C4ISR/SIE ATM

Sent: vrijdag 20 maart 2020 13:10

AL/HDB•
Subject: Herwijnen

Beste
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Graag het volgende doen:
- Informeer DM0 dat we verklaringen WGB gaan afgeven voor windenergieparken nadat ze zijn
doorgerekend voor radarverstoring tov de locatie Herwijnen (op de manier die daarvoor de standaard
is dus op kosten van de initiatiefnemer) en de drie beschikbare alternatieve locaties (op kosten van
Defensie — hierbij ga ik uit van de prijs die TNO noemde bij ons bezoek, graag aan DM0 doorgeven dat
het in die ordegrote moet liggen). Kosten zijn ten laste te brengen van het project vervanging MPR.
Indien formeel schrijven van DGB aan DM0 nodig is dan graag dat opstellen.
- Informeer zsm TNO dat deze extra werklast op ze afkomt
- Informeer CLSK, RVB en EZK dat we het zo gaan doen

Goed weekeinde alvast

—

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 3 2511 CO 3 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 3 2500 ES 1 Den Haag 1 The NetJiedands

mindet.nl
www.defense.nl

Officier Toegevoegd
TLNT Ouiam ei Moussaoui

mindef. ni

Secretariaat:

tmindef.ni
T:
(op woensdag flex)
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doc4l5
BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Goedemorgen

Hierbij de gevraagde update van de fiches onderbouwing urgentie en operationele onderbouwing (afstemt met
CLSK). Gezien de Corona-perikelen ga ik er op dit moment vanuit dat het AO niet op 8 april gaat plaatsvinden,
echter dit is een aanname, kun jij dit al bevestigen?

BVD en met vriendelijke groet,

Van: AL/DS/DAOG
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:02
Aan:

_______________________

BS/AL/D]Z/CI BST;

_______ _______________

- ILT’; DMO/PROJN/DIP PROJN; BS/AL/HDB/Belmdwrs;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; EMSD, CLSK/PLV C

LSKIDO/C4ISR/SAIR C2;
CC: AL/HDB;

OOCL/B&TCO/14OZWTCIE/2ZWTPEL;
Onderwerp: kamervagen en AO : fiches fupdate en nieuw)

Beste collega’s,

Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover geïnformeerd over de beantwoording van kamervragen
en het AO op 8 april.

Kamervragen.

Graag voor a.s. maandag 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen.

Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefeliciteerd en jullie hebben de
hoofdprijs! Die graag invoegen in het doc dat ik gister verspreidde. Iemand gaf vanochtend aan dat
antwoorden van TNO apart moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of
larderen met: “TNO geeft aan dat “ Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo
geeft ze aan dat de inhoudelijke expertise van jullie afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en
juistheid is. Ik zal daar waar nodig nog een “defensie-duiding” toevoegen aan jullie antwoorden.

Het AO op 8 april.

Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor
maart 13.00u:

Update van fiche:
1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK)
2. Operationale onderbouwing (idem)(dzv CLSK)
3. Communicatieplan (RVB Mia)

EMSD, BS/AUDS’Dir. Plan./AfdLuOptr
) 09:47

1 DMO/PRO]N/STGP;

iT.i :
Fiche Onderbouwing Urgentie fupdate maart 2020 BH-AUG).docx; Fiche Operationele
Onderbouwing fupdate maart 2020 BH - AdG).docx

DMO/PROJNISTGP
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4. RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorlooend tot de geplande in
gebruik neming radar medio 2022

Nieuwe fiches:
5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die tijdig reageren))
6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO)
7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties.

Bij de Q&A’s in de fiches even scherp zijn. Beter eventuele pijn in dit stadium intern blootteggen, dan
dat stas er in een debat mee wordt verrast.

Mvg

trom: AL/DS/DAOG
Sent: woensdag 11 maart 2020 15:32
To: rijksoverheid.nl>; rijksovecheid.nl>;

B5/AL/DJZ/Cl BST mindefnl>;
rij! soverheid.nI>; minbzk.nl>;

rijksoverheid.nl>; ILT ILenT.nl>;
- ILT

<cees.vc)eLj)Tent.nl>; fl1>;
ni>; OMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nl>;

BS/AL/H DB/Belmdwrs m indef.nl>; EMSO, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindef.nl>; mindef.nI>

Cc: AL/HDB mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP
indef. nl>; OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPEL

mindef.nl>
Subject: Herwijnen werkgroep 12_03_2020 met info over kamervagen en AD

Beste collega’s,

Morgenochtend zal ik in de werkgroep toelichten hoe we de antwoorden op de kamervragen in de lijn
gaan brengen (zie hieronder qua vorm*) en voor wanneer ik jullie antwoorden verwacht (16 mrt 13u)
zodat daarna tijdig alle format- en parafenhordes in dit gebouw en X-post genomen kunnen worden.

Eveneens zal ik een kort overzicht geven van de voorbereidingen voor het AD van 08 april. De
deadline voor die stukken/fiches wordt 25 maart 13u.

*Bijgevoegd de 83 vragen in word met kleurencode. Dank aan CLSK voor hun eerste serie
antwoorden. Breng de antwoorden in geel aan is mijn voorstel, wanneer je vindt dat anderen er nog
serieus naar moeten kijken. betekent in deze fase: dit antwoord is inhoudelijk zeker. De verdere
fine tuning inclusief de ‘smaak van de dag’ volgt later hier.

in bijlage vragen we enkele malen of je jouw coltectief geheugen wilt aanboren. Graag jouw
inzichten.

en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per
email proberen betrokken te houden. )

Tot morgen,

Mvg

From: rijksoverheidnl>
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52
To: AL/DS/DAOG mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; ni; BS/AL/DJZ/Cl BST
mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;

[Paginanummer]



rijksoverheid.nI>; minbzk.nI>;
rijksoverheid.nl>; - ILT ILenT.nI>; - ILT

<cees.vogel@ilent.nl>; n’>;
DMO/PROJN/DIP PRO]N mindfnt

Subject: Agenda + bijlagen t.b Herwijnen 12_03_2020

Allen,

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend.

Groet en tot morgen,

[PaginanummerJ
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

Allen,

dinsdag 24 maart 2020 17:00

AL’HDB;
•AL/DS/DAOG; BS/AL/DJZ/Cl BST

Ing., CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM;
C-LSK/DO/C4ISR; EMSD, 85/AL/DS/Dit.

Plan./Afd LuOptr; OOCL/B&TCO/1 4OZWTCIE/2ZWTPEL
RE: Kogel door de kerk vwb WGBs

Ik heb begrip en sympathie voor de argumenten van• maar uit operationeel oogpunt blijf ik vrezen

Voorts zou de RCR nog flink kunnen worden gerekt waardoor we al radarstoring ondervinden
van Blauw en Groen ver voordat een SMART-L is gerealiseerd op Herwijnen. Daarom hebben wij van
meet af aan vastgehouden aan de 100% zekerheid. Ik zal mijn CLSK leiderschap desgevraagd
adviseren bezwaar te maken tegen een VVGB voor Blauw en Groen vooruitlopend op 100% zekerheid
dat de SMART-L op Herwijnen of één van de drie alternatieven komt. Als bestuurlijk wordt weerlegt
dat we nu al die 100% zekerheid hebben en bestuurlijk wordt besloten de WGB toch voortijdig af te
laten gegeven, dan is dat een CLSK-exogeen besluit. Dan adviseer ik dat de ES bij uitzondering de
VVGB afgeeft ipv CLSK.

Noot: 100°!o zekerheid is rnJ. afronden van de RCR procedures en start van de bouw.

Fijne avond,

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 00:35
L/HDB

AL/Ds!DA0G;
CC: Ing., CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM

EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr;
OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPE L

Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb WGBS

BS/AL/DJZ/Cl BST
C-LSK/DO/C4ISR

Beste mensen,

Dit lijkt me een onzalig plan.

Ik vind het op zichzelf een elegante oplossing om de drie alternatieve locaties door te laten rekenen voor alle
windparken die nu voor een vvgb bij ons langskomen. Daarmee houden we de (louter) theoretische optie dat
Herwijnen bij de rechter sneuvelt overeind, zonder dat we alle opties hebben weggegeven. We mogen (of liever,
moeten) ervan uitgaan dat het 100 % zeker is dat we Herwijnen (of één van de drie alternatieven) aan het eind
van de rit als vestiging van de zuidelijke SMART-L radar kunnen gebruiken.

, maar de Eerste én de Tweede



EZK is er wel van overtuigd dat het niet fout kn gaan met de RCR. Daarom heeft EZK er ook op aangedrongen
om nu te gaan overleggen over het invullen van de eerder afgegeven voorwaarde in de vvgb voor windpark
Blauw. Om de realisatie van Blauw niet onnodig te laten wachten, moeten zij nu duidelijkheid krijgen over
wanneer de bouw daarvan kan starten. Op basis van de procedure van de RCR, moeten we daar een antwoord op
kunnen geven. Wanneer we nu zeggen dat we voorlopig daar nog niet over willen spreken omdat er wellicht een
politiek geïnspireerde barricade zal worden opgeworpen voor “Herwijnen”, dan zullen ze dat met zekerheid niet
accepteren. Ook niet op het hogere niveau.

De windparken
Blauw en Groen (en ook de andere in Flevoland) geven een ontoelaatbare verstoring van de radar op Nieuw
Milligen. Düs die krijgen dan geen vvgb. Dat is gelet op de energiepolitiek in Nederland absoluut geen optie. En
als we dan, door de nood gedreven, plotseling wel zouden willen leven met de verstoringen als gevolg van de
parken in Flevoland, dan komen eerder afgevallen alternatieven nadrukkelijker in beeld. Locatie Leusderheide
voorop. Die locatie is eigendom van een overheid (misschien binnenkort zelfs wel van Defensie) en heeft net
zoveel last van Flevoland als Nieuw Milligen, maar je ziet altijd nog een stuk meer van de Randstad en
zuidwestelijk Nederland.

rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nI;•

mindef.n 1

f j. min,4f rd. mr,1öf ni.

Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb

All,

Om ruimte te kunnen bieden aan windenergie zolang radar twee te Herwijnen nog niet compleet is
vergund 9en daarmee 100% zeker is), kunnen we geen VVGB’s afgeven alleen gebaseerd op die
locatie. Daarom het besluit de alternatieve locaties (dat zijn er 3) ook te laten doorrekenen. Ik begrijp
het punt dat impliciet door CLSK wordt opgebracht... de enige zekere locatie is Nieuw Milligen dus
doorrekenen t.o.v. die locatie is ook nodig.

of —
wil je in een brief van D-GB aan EZK DG-(functie

even navragen wie we moeten adresseren) verwoorden dat
- locatie HW nog niet zeker is
- dat het streven van DEF is om HW te gaan gebruiken en als dat niet kan een van de alternatieven
- dat er 3 alternatieven zijn die ook geen garantie bieden
- dat enige compleet zekere locatie NM is
- dat daarom bij windenergieplannen voor WGB afgifte naast HW wordt doorgerekend voor de
alternatieve locaties en NM

verzoeke de drie alternatieve locaties te bekijken en mij te adviseren of die zodanig dicht bij
elkaar liggen dat we 1 berekening voldoende kunnen achten en niet drie afzonderlijke

Van: mindef.nI mindef.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 19:18

mn,ôfnI. m.n,4tfnI.
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Ik realiseer mij dat we hiermee een deur openhouden naar een alternatief voor HW, dit is voor DEF
veiliger dan alle alternatieven afserveren en straks met een locatie opgescheept blijven zitten waarvan
de zichtlijnen worden verstoord

zet je deze brief als taak in de takenlijst?

From: mindef.nl>
Sent: maandag 23 maart 2020 13:10

AL/DS/DAOG mindef.nb; AL/HDB
minaer.np; BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>
Cc: Ing., CL5K/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM mïndef.nl>;

C-LSK/DO/C4ISR mindef.nb; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
PIan./AfdLuOptr mîndef.nl>
Subject: RE: Kogel door de kerk vwb

Dank,

In afwachting van zijn reactie: Dan kunnen we dus nog niet meebewegen met EZ. Dat gaat wel
wat discussie geven!
Ik weet niet in hoeverre het vooralsnog niet afgeven van de WGB voor Flevo nog help in de Herwijnen
procesgang?

Groet,

—
Van: AL/DS/DAOG mindef.nI>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 12:12
Aan: mindef.nI>;

AL/HDB mindef.nI>; BS/AL/DJZ/CI BST
mindef.nb;

__________

rijksoverheid.nl>
CC: Ing., CLSK/PLV CLSK/DO/C4lSR/SlE ATM mindef.nl>;

C-LSK/DO/C4ISR mindef.nI>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
PIan./AfdLuOptr mindef.nl>
Onderwerp: Re: Kogel door de kerk vwb

My take.
De kneep zit m in die 100% zekerheid. DJZ en ik achten de RCR en ook de locatie Herwijnen heilig,

11
Indirect geldt dat ook voor de andere drie alternatieve

locaties. Immers, mocht Herwijnen geblokkeerd worden en er over een paar jaar een RCR lopen voor een
van die locaties, dan kun je daar ook twijfelen aan 100% zekerheid. Zelfde principe.

weet vast beter hoe de politieke hazen lopen, jouw visie graag.
Mvg

Van: mïndef.nl>
Datum: maandag 23 maart 2020 om 11:26:32
Aan:’ AUHDB” mindefjib

AUDS/DAOG’ mindef.nl>
Cc:’ Ing., CLSKJPLV C-LSK/DO/C4ISRJSffi ATM”
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•mindef.nl>,’ C-LSKIDO/C4ISR”
tindef.nl>,’ EMSD, BS/AUDS/Dir. PIan./AfdLuOptr”
mde:

Onderwerp: FW: Kogel door de kerk vwb

Goedemorgen en

Dit zat er natuurlijk aan te komen!
Het operationeel standpunt van CLSK is nog niet veranderd: eerst 100% zekerheid dat we niet meer
terug hoeven te vallen op het AOCS NM en dan pas groen licht voor de windmolens in de Flevo. Hoe
staat DGB erin?

Groet,

Van: ni’
Verzonden: maandag 23 maart 2020 11:09
Aan: mindef.nI>
CC: Ing., CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM mindef.nl>;

Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb

Dag

Ons rest nog een laatste gesprek over de windparken Blauw en Groen, om van Defensie een bevestiging te
verkrijgen dat aan de voorwaarden van de verklaring van geen bezwaar is voldaan, nu de RCR-procedure voor het
Rijksinpassingsplan Herwijnen loopt.
Kunnen we dit gesprek nog met jou voeren of is hiervoor nu aanspreekpunt?

Vriendelijke groeten,

Van: mindef.nl mindef.nt>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:26
Aan: mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nI;

nI>; mindef.nl; tno.nl
CC: tno.nl; riiksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl
Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb

Allen,

Dit dossier is binnen staf CLSK / C4ISR overgedragen aan collega (in Cc) in de sectie
ATM. Graag hem meenemen in de communicatie hierover.

Groet,

—
Van: AL/DS/DAOG mindef.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:16
Aan: BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; nb;
DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nb; tno.nI>;

mindef.nl>
CC: tno.nl’ tno.nl>; rijksoverheid.nl’
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Onderwerp: Kogel door de kerk vwb

Beste collega’s,

Hierbij wat meer richting vwb de

Van
prima uitgelegd dat we juridisch geen grote rîsico’s lopen voor de

Herwijnen locatie mits we de procedures goed doorlopen. Politiek bestuurlijk ziet STAS
nog steeds (terecht) een risico. Ze wil geen vrijbrieven voor de winderiergieparken als
we niet weten of we onszelf daarmee in kunnen brengen. Ik heb haar
gevraagd of ze akkoord is als ik zorg voor een oplossing dat de windenergieparken
worden doorgerekend ook tov de alternatieve locaties. Daarmee stemde ze in.”
Vanochtend aan gevraagd of de extra kosten op het MPR-budget kunnen drukken. Hij
neemt dat mee.
Defensie gaat dus verklaringen afgeven voor windenergieparken nadat ze zijn
doorgerekend voor radarverstoring tov de locatie Herwijnen (op de manier die daarvoor
de standaard is dus op kosten van de initiatiefnemer) en de drie beschikbare
alternatieve locaties (op kosten van Defensie, waarbij de kosten grofweg 2000 euro per
doorrekening zijn, dat komt met 3 alternatieve locaties dus neer op max. 6000 euro).
Kosten ten laste te brengen van het project vervanging MPR.

wil jij dat voornemen aankondigen aan je collega ( nietwaar?) zodat jullie
het meenemen in de planning?
Je politieke suggestie zet ik nog even uit bij maar voorlopig is dit waar we
mee werken. flc al verheugd dat er eindelijk enige duidelijkheid is.

Mvg

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by 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 transmissïon 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
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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: tno.ni>
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 12:59
Aan: AL/DS/DAOG
CC: rjksoverheid.nI;

BS/AL/DJZ/Cl BST; DMO/PROJ N/Di P PROJ N;
BS/AL/DCO;

Onderwerp: RE: Opmerkingen Dvi + Telecom

Beste

Op het gebied van EM en gezondheid is mijn eerste reactie om bij het Agentschap Teiecom ing.• te
benaderen

ij. !it

Linkedin profiel

Mbt de piekwaarde. ik kan mij een kamerbief (tekst) herinneren waarbij een waarde vermeld werd die ambigue
was. Maar die tekst heb ik niet beschikbaar, ik kreeg de tekst aangeboden om door te nemen.

was jij er toen bij? Zo ja, weet jij het dan je wel te herinneren?

Grt

T +31. Location
Senior research scientist
Electronic Defence E tno.ni From:

tot 1Wi

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

mindef.ni
Sent: dinsdag 24 maart 2020 12:05
To: rijksoverheid.nI; mindef.ni;

mindef.ni; mindef.nl; mindef.nI
Subject: Opmerkingen Dvi + Agentschap Telecom

Beste collega’s,

in eerste instantie heb ik jullie opmerkingen nier meteen onder de aandacht gebracht omdat de stas haar
eigen commmentaar al had geuit.

Maar, er zitten in commentaar inhoudelijk een
aantal zaken die de moeite waard van het aanpassen zijn.



En er zit een extra opdracht in, zie mijn ‘tenslotte’.

Pag 10 windenergie fRVB)
25 RvS (DJZ)
55 (DM0 invoegen tekening. wil jij die even isoleren uitje vorige mail mcl copyright and andere
verplichtingen, is dat okay met Thales?)
71 (nav stas:) weet iemand of er in kamerbrieven /debatten vermeld staat wat het piekvermogen van de MPR is? ik
herinner me

Tenslotte (under that bombshell), referte de kop van het door becommentarieerde stuk: TNO hebben jullie een
POC bij Agentschap Telecom die bereid is om’ de antwoorden te lezen’. Dat betekent naar ik aanneem concreet: een
stralingsdeskundige die de antwoorden kan bevestigen en omdat die iets meer afstand tot de materie heeft,
mogelijk suggesties kan doen om eea nog meer leesbaar te krijgen voor kamerleden.

Graag Z jullie süggestie wie te benaderen.

Succes allemaal.

kom jij verder met de opdracht eea te relateren aan debatten en eerdere uitspraken van stas aaan het
parlement?

Mvg

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:

Beste collega’s,

Ik schaar mij achter de reacties van en Zeer veel waardering voor het resultaat!

De constatering van is terecht. Het steeds ter discussie (laten) stellen van de wetenschappelijke positie
van RIVM eb TNO is een zorg welke eerder is uitgesproken.

Maar deze constatering mag volgens mij de pret niet drukken. Het resultaat is een topprestatie geweest

Grt

Ps. Ik merk dat ik duidelijk aan het opknappen ben. Hopelijk zet dat door. Goed weekend!!!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op l9mrt.2020om 19 het volgende geschreven:

Een snelle check leert mij dat er nog een verschrijving staat in het antwoord op vraag 10. Er
wordt daar gesproken over een “Vergunning van geen bezwaar” voor de wïndparken in
Flevoland. Ik meen te weten dat we dat al eerder hadden gecorrigeerd naar “Verklaring van
Geen bezwaar”. Is er kennelijk toch weer ingeslopen. Graag alsnog aanpassen.

Terzijde nog een persoonlijke noot waar verder niets mee hoeft te worden gedaan. Het
uiteindelijke antwoord op vraag 21 vind ik erg teleurstellend

• —
—
—
—
1

art 11

vrijaag u maan uu iu:ui

I:IktAl.

JU(..U
DMO/PROJI

Re: versie 6: aanbiedingsbrief en beantwoording van 83 kamervragen

[PaginanummerJ
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BS/AUDCO

Van:
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:33
Aan: EMSD, BS/AUDS/Dir. PIan./AtdLuOptr
Onderwerp: RE: versie 7 kamervragen Herwijnen

Sam e.
Ik ben er bijna trost op dat een paar antwoorden alle reviews hebben doorstaan! ©

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:14
Aan:
Onderwerp: FW: versie 7 kamervragen Herwijnen

Ik heb een check gedaan op de operationele vragen, ik zie geen noodzaak om ergens aan de noodrem te trekken
kijkende naar de aanpassingen die zijn gedaan. Wat mij betreft nog steeds good to go!

Greetings,

Van: AL/DS/DAOG mindef.nI>
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:00
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>;

mindef.nl>
Onderwerp: FW: versie 7 kamervragen Herwijnen

Ook voor jullie natuurlijk

From: AL/DS/DAOG
Sent: donderdag 26 maart 2020 15:39
To: AL/HDB mindef.nb;

riiksoverheid.nl) rij ksoverheid.nl>;
tno.nl>; tno.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST
mindef.nl>; DMO/PROJN/D1P PROJN mindef.nl>

Cc: outlook.com; BS/AL/DCO mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Stafbureau mindef.nl>; rijksoverheid.nb;

rijksoverheid.nl>; DMO/PROJN/STG P mindef.nl>
Subject: versie 7 kamervragen Herwijnen

Beste

Beste schrijvers binnen de Herwijnen-werkgroep, allereerst weer hartelijk dank voor jullie
medewerking, ook weer deze week. Lang niet iedereen ziet dit, maar het was wel weer even
doorbijten, zeker in deze coronacrisis waarin we allemaal wat beperkter zijn met toegang tot archieven
en elkaar...

Hierbij de toezegde versie 7 met en zonder track changes (TC). Ik heb gepoogd de inzichten van Stas,
TNO, RVB, DM0, CDS, D)Z allemaal mee te nemen en een plaatsje te geven.

Ik kreeg opdracht om zoveel mogelijk vragen samen te voegen. Zelf vind ik dit de leesbaarheid niet
direct ten goede komen. Immers, de vragen zijn nu gekunsteld gegroepeerd, terwijl er in de 83 vragen
zelf geen afgestemde samenhang zat. Deze inspanning had de kamer moeten doen, niet wij. Het zij

[Paginanummer]



zo, dit is kennelijk de standaard werkwijze. We moeten hooguit in de volgende ronde nog even goed
checken of elke vraag (hoe knullig soms ook geformuleerd) een bevredigend antwoord heeft.

Hanteer svp de versie zonder Track Changes. Die met TC meer voor de stas bedoeld. Daar zitten ook
veel van jullie comments (hier en daar heb ik (...) ingevoegd), zodat ze kan antwoorden kan vinden op
haar vragen.

Tenslotte, een collega bij Agentschap Telecom kijkt ook nog ‘collegiaal’ mee naar de beantwoording.
Hopelijk ontvang ik begin volgende week zijn suggesties vwb het verder verduidelijken van
antwoorden op technische vragen.

Mvg

[Pagi nanum men
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Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Plein 4

MPC 58 8
Postbus 20701

2500 ES Den Haag
www.defensie. nl

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Datum

Onze referentie
552020004937

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden

Betreft Antwoorden op vragen van de commissie voor Defensie inzake
onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de
radar in Herwijnen.

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de commissie voor Defensie
inzake onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in
Herwijnen, behorende bij mijn brief van 06 februari 2020. De vragen zijn
ingezonden op 05 maart 2020 met kenmerk 31936-718/2020D09209.

De STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser
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1.
Is het onderzoek van TNO Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar’ gebaseerd op de
technische vermogens van een nog te plaatsen SMART-L radar of op de vermogens van de
huidige installaties in Wier en Nieuw-Milligen?
2
Indien het juist is wat medewerkers van Thales in pers hebben gemeld over de nieuwe
SMART-L radar die in Wier is geplaatst, dat ‘alle grote gevaren binnen 500 kilometer worden
gedetecteerd, op 60 kilometer kan hij een ijzeren object ter grootte van een tennisbal
herkennen’, waarom is dan een tweede SMART-L radar hoe dan ook nodig?1
3.
Klopt het dat een tweede SMART-L radar een reserveradar is ‘om het simpele feit dat als er
een kapotgaat, er altijd nog een andere is’?2 Zo ja, waarom is er dan haast om die tweede
radar in bedrijf te nemen, nu er zeer spoedig een nieuwe in Wier in bedrijf wordt genomen?
39.
Zijn de figuren op de pagina’s met het getoonde bereik van de radar in Nieuw Mïlligen
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar?

Het “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar” naar alternatieve locaties van het Rijksvastgoedbedrijf
is uitgevoerd met het doel om geschikte locaties voor de SMART-L radar te kunnen selecteren. Hiervoor
is, zoals in het rapport vermeld staat, het onderzoek gebaseerd op zichtlijn berekeningen en tevens
optimale spreiding van de radars. Bij die zichtlijnen is relevant welke obstakels in welke mate het
radarbeeld, vooral ook op lagere hoogte, verstoren. Daarnaast speelt de kromming van de aarde een rol
bij het positioneren van radars die een zo groot mogelijk dekking moeten geven. Het type radar en de
toegepaste vermogens doen daarbij niet ter zake. Het gaat om het oppervlakte op lage hoogte dat
vanaf een bepaalde radarhoogte wordt gezien.

De grootte van een object dat kan worden gedetecteerd staat los van de zichtbeperkingen van de radar
op lagere hoogtes door de kromming van de aarde, bebouwing en hoogteverschillen in het terrein.
Zoals vermeld in het rapport kan één radar door de kromming van de aarde op grotere afstand niet op
lagere hoogtes zien. Ook als gevolg van bebouwing en hoogteverschillen in het terrein is het nodig dat
tenminste twee gevechtsleidingsradars het bewakingsgebied overzien.

De tweede SMART-L radar is geen reserveradar.

4.
Is het mogelijk dat aangrenzende radars, zoals bijvoorbeeld in Duitsland of België, de taken
van de SMART-L radar zouden kunnen overnemen?

Dat is slechts deels mogelijk. Zoals in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar”
vermeld, zijn de Nederlandse gevechtsleidingsradars met radarsystemen in België en Duitsland in een
netwerk verbonden. Dit zorgt ervoor dat ook de grensgebieden voldoende zijn afgedekt. Echter
Defensie is niet in staat met slechts een SMART-L radar en verder alleen met buitenlandse radars het
gehele bewakingsgebied te overzien. Daarnaast moet Defensie met haar eigen radarsystemen in hoge
mate autonoom kunnen zijn voor de bewaking van het nationale luchtruim in het kader van de eerste
en derde hoofdtaak van Defensie.

1 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020
2 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020
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5.
Op welke wijze zullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppeld worden aan de
SMART-L op de Nederlandse fregatten? Kunt u bevestigen dat de radargegevëns van de
marine gekoppeld worden aan die van de op land geplaatste radars?

Als er operationele behoefte bestaat, kan de informatie over het luchtbeeld van de op land geplaatste
SMART-L radar en de SMART-L op de Nederlandse fregatten worden gecombineerd door gebruik te
maken van een tactische data link. De radars kunnen elkaar aanvullen met luchtbeeld informatie, maar
niet elkaars taak overnemen.

6.
Hoe beoordeelt u het risico dat de aanwezigheid van de SMART-L radar op de betreffende
locatie in Herwijnen in de toekomst niet meer binnen de stralingslimiet valt door nieuw
wetenschappelijk inzicht en/of striktere normen?
7.
Hoe kunt u nog precies “rekening houden met het wijzigen van de ICNIRP-richtlijn als de
SMART-L radar al is geplaatst?

De nieuwe set richtlijnen van de International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP)
is recent vastgesteld. Het zal nog enige tijd in beslag nemen voordat duidelijk wordt of de Raad van
Europa de nieuwe ICNIRP-richtlijn overneemt en vervolgens hoe Nederland die verder gaat
interpreteren. Een eerste analyse van TNO wijst uit dat de kans dat de nieuwe richtlijnen strenger
uitpakken, gering is. Er zal zeker getoetst worden of de herziening van de ICNIRP-richtlijn die in
Nederland gaat gelden aanleiding geeft om de radarinstallatie aan te passen zodat deze aan de nieuwe
richtlijn voldoet. Daarnaast zal er voor operationele ingebruikname van de radar in de praktijk gemeten
worden of de radar voldoet aan de vigerende richtlijnen.

8.
Indien uit de stralingsmeting die u wilt uitvoeren na plaatsing van de SMART-L radar een
contra-indicatie blijkt, welke stappen kunt u dan nog zetten? Overweegt u dan alsnog om de
radar elders te vestigen? Zo nee, wat is het nut dan precies van die controle?
30.
Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de richtlijnen?

Ik heb er gezien de uitkomsten van het TNO-rapport alle vertrouwen in dat de nieuwe radar aan de
vigerende richtlijnen zal voldoen. Indien uit de praktijkmetingen toch zou blijken dat de vigerende
blootstellingsrichtlijn geschonden wordt, dan zal de radarfabrikant de systeeminstellingen moeten
wijzigen. De fabrikant heeft daartoe meerdere mogelijkheden beschikbaar. Door controle metingen voor
de operationele ingebruikname wordt gegarandeerd dat de radar aan de dan geldende richtlijnen
voldoet.

9.
Kunt u uiteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel heeft afgekondigd?

Zoals ik al eerder heb uiteengezet, zal de voorgeschreven procedure van de RCR zorgvuldig worden
gevolgd. Nu het besluit van de RCR is gepubliceerd, is de eerst volgende stap dat het voorontwerp van
het Rijksinpassingsplan wordt gedeeld met de bestuurlijke partners, te weten de betrokken provincie(s)
en gemeente(n). Daarnaast ben ik voornemens om het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan ook
voor een ieder ter inzage te leggen, ook al is dat geen vereiste in de RCR. Tevens wordt in de periode
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van de terinzagelegging een inloopavond georganiseerd. Eenieder kan een schriftelijke reactie indienen.
Dit geldt ook voor gemeente(n) en provincie(s).

Vervolgens zal conform de RCR het ontwerp-Rijksinpassingsplan samen met de ontwerp
omgevingsvergunning worden gepubliceerd waarin tevens zal worden gereageerd op de ingebrachte
reacties uit de voorontwerp-fase. In deze periode zal wederom een informatieavond worden
georganiseerd. Eenieder kan nu een formele zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden betrokken
bij de verdere besluitvorming. Aansluitend wordt het definitieve besluit over het Rijksinpassingsplan
samen met de definitieve omgevingsvergunning ter inzage gelégd. legen deze twee besluiten tezamen
kan beroep worden ingediend bij de Raad van State. Omdat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is,
zijn provincie(s) en gemeente(n) uitgesloten van de beroepsmogelijkheid.

In verband met de corona-maatregelen, zal de geplande terinzagelegging van het voorontwerp en de
daaraan gekoppelde inloopavond worden verschoven naar een later moment. Er wordt
interdepaftementaal bezien hoe tijdens corona-beperkingen met de RCR-procedure dient te worden
omgegaan. Indien vanwege de coronamaatregelen wordt afgeweken van de reguliere RCR-stappen,
worden betrokkenen daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

10.
Kunt u nader motiveren waarom benodigde tijd voor het plaatsen op een alternatieve locatie
voor u een doorslaggevende factor is? Is dit probleem immers niet veroorzaakt door uzelf,
door niet eerder uitgebreid naar alternatieven te kijken?

De huidige radar in Nieuw Milligen is meet dan 40 jaar oud en heeft het einde van de levensduur
bereikt. Daarom is vervanging op zo kort mogelijke termijn noodzakelijk. Zolang de radar nog niet is
vervangen, bestaat dagelijks het risico op uitval. Dit gaat ten koste van de inzetbaarheid en heeft een
direct negatief effect op de bewaking van het nationale luchtruim in het kader van de eerste en derde
hoofdtaak van Defensie. Daarnaast kent de verouderde radar stijgende exploitatielasten.

Snelheid is daarom thans geboden om de radar in Herwijnen te realiseren. Daarnaast is er druk om
diverse windmolenparken te realiseren, onder meer in Flevoland, waarvoor een definitieve verklaring
van geen bezwaar van Defensie een vereiste is.

Zoals in het locatieonderzoek is uiteengezet (paragraaf 1.3.) kwam de locatie Herwijnen al in 2012 in
beeld. Nadat bleek dat verwerving van de locatie geen probleem was en nadat de gemeente alle
medewerking bleek te willen verlenen, was er destijds voor Defensie geen enkele reden om nog
uitgebreid andere potentieel geschikte locaties te onderzoeken.

11.
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen in uw vervolgstappen ten
aanzien van de plaatsing van de radar?

De RCR voorziet in de participatie van omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn verschillende
formele en informele informatiemomenten in het RCR-proces voorzien. Alle betrokkenen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en reacties in te dienen. Zie ook het antwoord op vraag 9.

Pagina 4 van 21



12.
Is het juist dat op een vijftal kilometer van Herwijnen elf windmolens worden gebouwd? Is
Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van heeft? Indien de SMART-L radar daar geen
last van heeft, waarom zou een radarinstallatie daar bij Nieuw-Milligen wel last van hebben?
79.
Heeft de SMART-L op Nieuw Milligen meer of minder last van de windmolens dan de situatie
in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dit toelichten?

Ten oosten van Herwijnen, nabij het verkeersknooppunt Deil op circa 5.5 km afstand van de radar,
wordt een windpark ontwikkeld. De verstoringseffecten van dit windpark op de radar van Herwijnen zijn
door TNO onderzocht. Vrijwel elk obstakel heeft invloed op het radarbeeld. De verstoring van dit
windmolenpark is acceptabel.

Dat een windpark op een vergelijkbare afstand elders soms wel een onacceptabele verstoring oplevert,
kan meerdere oorzaken hebben. Daarbij spelen zowel het aantal als het type windmolens, maar ook de
opstelling van de turbines ten opzichte van de radar en van elkaar, een rol.

Herwijnen is een betrekkelijk windturbine-luw gebied, ondanks het windpark bij het verkeersplein Deil.

13.
Waarom kan er met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61 V/m geen
enkele garantie worden afgegeven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?
20.
Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61
V/m een garantie at te geven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?

Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan worden afgegeven dat negatieve effecten op de
gezondheid uitgesloten zijn, is beschreven op bladzijde 2 van het TNO rapport (TNO 2020 R10094):
“Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstrjdige
resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publieke de zorgen verhogen. De wens van het
publiek dat wetenschappers moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten
kan worden is niet realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of
effect niet bestaat, is onmogelijk.”

Daarom is het voor mij niet mogelijk een garantie te geven die uitsluit dat in de toekomst wel
wetenschappelijk bewijs voor een negatief effect gevonden wordt.

Op pagina 16 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 staat: “Belangrijk is te vermelden dat volgens de
huidige inzichten ‘onder de ICNIRP-Iimiet’ betekent dat aan de mens voldoende bescherming wordt
geboden tegen negatieve effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden.” Dit reflecteert de
huidige wetenschappelijke inzichten.

14.
Hoeveel alternatieve locaties, die door bewoners zijn aangedragen, zijn uiteindelijk
onderzocht?

Alle 39 aangedragen locaties zijn meegenomen in het locatleonderzoek, zie bijlage 3.3. en paragraaf
2.6.2. Bepalend was of de aangedragen locatie viel binnen het vastgestelde zoekgebied voor de radar.
Het zoekgebied is vastgesteld op basis van de operationele geschiktheid voor een
gevechtsleidingsradar. Zie daarvoor paragraaf 2.4. van dit locatieonderzoek. Aangedragen locaties die
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buiten het zoekgebied bleken te liggen, zijn wel beoordeeld maar niet uitputtend onderzocht. Deze
staan in bijlage 3,3. De vier locaties die wel binnen het zoekgebied bleken te liggen, zijn meegenomen
en afzonderlijk beoordeeld in het locatieonderzoek. Zie daarvoor paragraaf 2.6.2.

15.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Waarom worden de benodigde hoogtes daarvoor door Defensie elke keer als niet mogelijk
bestémpeld, terwijl dit wel kan?
40.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan bij een hogere radartoren bij Nieuw Milligen?

Zoals vermeld in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar”, biedt het hoger plaatsen van
de radar op de locatie Nieuw Milligen geen soelaas. Bij de besluitvorming rond de aanschaf van een
nieuw gevechtsleidingsradarsysteem is wel overwogen het bereik te vergroten en het zicht op lage
hoogte te verbeteren door de radar op een substantieel hogere positie te brengen. Door TNO zijn
destijds zichtlijnberekeningen gemaakt die het effect daarvan illustreren. Het bleek dat verhoging van
de positie van de radarantenne weliswaar het maximale bereik van de radar vergroot (een grotere
oppervlakte van het dekkingsgebied omdat de radarhorizon verder weg komt te liggen), maar geen
vergelijkbare verbetering van het zicht naar alle kanten oplevert. Zelfs bij meer dan een
verviervoudiging van de hoogte van de radarantenne, zou de radar in Nieuw Milligen nog steeds niet
goed in staat zijn overal de lage hoogten in het westelijke deel van Nederland te kunnen zien.
Tegelijkertijd zou een grote overlap met het dekkingsgebied van de radar in Wier ontstaan waardoor de
beschikbare capaciteit verre van optimaal zou worden benut. De conclusies uit de berekeningen van
TNO waren aanleiding om de locatie Nieuw Milligen, als vestigingslocatie voor de nieuwe
gevechtsleldingsradar, verder buiten beschouwing te laten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie
om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Zie ook het antwoord op vraag 38.

16.
Waarom valt Gilze Rijen af als alternatieve locatie?

Vanuit de locatie Gilze-Rijen kon met een radar de noordelijke Randstad op lage hoogte niet voldoende
worden afgedekt. Zie ook paragraaf 1.3. van het locatieonderzoek.

17.
Wat is de totale hoeveelheid straling in het betreffende gebied?

Er vanuit gaande dat deze vraag doelt op niet-ioniserende straling, verwijs ik naar het TNO-rapport dat
ingaat op de te verwachten bijdrage van de voorgenomen SMART-L radar waarbij ook andere
aanwezige bronnen zijn meegenomen. In hoofdstuk 5 (pagina 30) van dit rapport staat vermeld: “Het is
niet mogelijk een samengestelde blootstelling eenduidig te definiëren. Mensen worden blootgesteld aan
verschillende bronnen, die met betrekking tot intensiteit over de tijd gezien variëren. Ook vormen eigen
systemen een (niet onbelangrijke) bijdrage deze gelijktijdige samengestelde blootstelling. Hierbij valt te
denken aan de eigen mobiele telefoon, de DECT-telefoon en de WiFi-router. Het is derhalve onmogelijk
om samengestelde blootstelling met precisie vast te stellen. Wel zal een analyse worden uitgevoerd om
de orde van grootte aan te geven.”

Omdat de samengestelde blootstelling aan niet-ioniserende straling ook sterk afhankelijk is van de
bronnen die zich in de (directe) nabijheid bevinden, is een nauwkeurigere schatting van de feitelijke
samengestelde blootstelling in het betreffende gebied niet te geven.
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18.
Is het onderzoek naar de straling in Herwijnen gericht op de actuele straling van de
bestaande blootstelling, zoals scheepvaartverkeer en KNMI-radar? Indien dat niet is
meegeteld of opgeteld, waarom niet?

Ja. TNO heeft ten aanzien van navigatieradars een aanname aangehouden dat een tiental
scheepsradars gelijktijdig op de kleinste afstand actief zijn. Ook de straling van de KNMI-weerradar is
meegenomen.

19.
Kunt u toelichten waarom niet gekozen is voor het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals dat in
meerdere Europese landen het geval is?
25.
Waarom gaat het TNO-rapport niet uit van het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals meerdere
Europese landen?

Nederland past met ca. 15 andere Europese landen de richtlijnen van ICNIRP toe. Het is vaste
rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de overheid zich in
bestuursrechtelijke procedures, bijvoorbeeld rond het plaatsen van UMTS-masten, mag baseren op
adviezen en publicaties van de ICNIRP.

In het conciuderend hoofdstuk van het TNO rapport (TNO 2020 R10094) staat: “In 3.3 is het
voorzorgbeginsel en ALARA nader toegelicht. Over het nut en de noodzaak over de toepassing van
ALARA, zoals recent voor de hoogspanningshjnen is gedaan, is er vanuit een wetenschappelijk
perspectief echter geen reden om voor radiofrequente elektromagnetische velden de toepassing van
ALARA te adviseren. De toepassing van de veiligheidsfactor 50 (voor publiek) kan worden opgevat als
implementatie van het voorzorgsprincipe. De in dit rapport kort besproken wetenschappelijke
onzekerheden zouden, ondanks de vigerende ICNIRP-richtlijn, beleidsmakers kunnen aanzetten tot
toepassing van ALARA en verlaging van de toegestane blootstellingslimieten. Eventuele toepassing van
ALARA op radiofrequente elektromagnetische velden reikt in dit geval verder dan specifiek alleen voor
de voorgenomen plaatsing van de SMART-L radar in Herwijnen.”

20.
Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hogefre) blootstellingslimieten van max 61
V/m een garantie at te geven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?

Zie 13.

21.
Hoe gaat u de door TNO als begrijpelijk erkende zorgen wegnemen?

De zorgen van omwonenden en andere betrokkenen over de effecten van elektromagnetische straling
neem ik serieus. Defensie heeft TNO gevraagd de vragen van de gemeente West Betuwe en van
omwonenden mee te nemen in het onderzoek, zoals bijvoorbeeld vragen over ziekten als kanker, ALS
en andere gezondheidsproblemen, zorgen over dieren en installaties. Op deze wijze heeft Defensie zich
ingespannen om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen.
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22.
Kunt u toelichten welke soorten straling onder “RF velden” vallen?

Onder radiofrequente velden worden volgens de IEEE-definitie (bron IEEE Std 211-1997 “IEEEStandard
Definitions of Terms for Radio Wave Propagation”) de elektromagnetische velden bedoeld in het
frequentiegebied van 0 Hz tot 3 THz. Hierin vallen, onder andere alle telecommunicatie- en
radartoepassingen. Dit is niet-ioniserende straling.

23.
Verwijst “samenstelling van straling” naar stralingscumulatie? Zo nee, wat is het dan wel?
32.
Waarom zijn de omschrijvingen ‘RF velden’ en ‘samenstelling van straling’ gebruikt? Is het
juist dat het gaat om non-ioniserende straling en stralingscumulatie?

Paragraaf 2.3.4 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 omschrijft wat met samengestelde blootstelling
(accumulatie) bedoeld wordt: “De opwarmingseffecten tellen wel op waardoor de totale opwarming het
gevolg is van de gelijktijdige samenstelling van al de afzonderlijke bijdragen. In deze rapportage geeft
TNO daarom de voorkeur eraan niet over accumulatie te spreken maar over samengestelde blootstelling
(van meerdere bronnen)”.

Het tweede deel van vraag 32 kan bevestigend worden beantwoord.

24.
Kunt u voor de inzichtelijkheid de grafieken, waarin de straling nu in percentages is
weergegeven, omzetten naar grafieken waarin de straling in V/m is weergegeven? Zo nee,
waarom niet?
26.
Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven?
53.
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V/m weergegeven worden in plaats
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet?
60.
Waarom er in de samengestelde blootstellingen geen resultaten in V/m weergegeven, maar
alleen een percentage ICNIRP?

TNO stelt dat het in beginsel mogelijk is om afzonderlijk (per bron) de blootstellingen te geven. Omdat
de veldsterktelimiet (in V/m) frequentieafhankelijk is, want veldsterkte is een afgeleide grootheid, kan
de samengestelde blootstelling niet in één grafiek worden weergegeven. Voor de SMART-L radar geldt
namelijk een andere veldsterkte limietwaarde dan voor een WiFi-router waardoor de afzonderlijke
veldsterkten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden en met één limietwaarde kunnen worden
vergeleken. De ICNIRP-richtlijn schrijft deze methodiek dan ook niet voor en TNO stelt dat de
voorgestelde methodiek in vraag 53 dan ook niet meet inzicht zal geven dan het TNO-rapport TNO 2020
R10094 over samengestelde blootstelling geeft. Om de blootstelling van verscheidene bronnen te
kunnen combineren, wordt de formule die op bladzijde 17 van het TNO vermeld staat gebruikt, zie voor
de toelichting het TNO-rapport, hoofdstuk 2.3.4.

25.
Waarom gaat het TNO-rapport niet uit van het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals meerdere
Europese landen?

Zie 19.
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26.
Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven?

Zie 24.

27.
Zijn in de conclusie, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan de
blootstellingslimieten, alle stralingsbronnen meegenomen? Zo nee, welke stralingsbronnen
dan wel?

TNO heeft voor bepaalde bronnen (denk aan WiFi-router, DECT telefoon, mobiele telefoon) een
schatting gemaakt, omdat dit per huishouden/persoon sterk kan verschillen. De SMART-L radar en de
KNMI weerradar zijn meegenomen. Voor scheepsradar is een aanname betreffende het aantal schepen
op de Waal aangehouden. Zie ook de beantwoording van vraag 18.

28.
Wat is het piekvermogen van de primaire SMART-L radar?
33.
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar?

Het precieze uitgezonden piekvermogen kan niet worden vermeld in een ongerubriceerde notitie. In
deze context is het belangrijk te vermelden dat, zoals in het TNO rapport is aangegeven, het
piekvermogen niet de enige grootheid is die de stralingsbelasting van een radar bepaalt.
Andere radareigenschappen zoals de duty-cycle (zendtijd gedeeld door luisteftijd), de bundelbreedte
van de antenne en het scanpatroon van de antenne zijn hierbij ook erg belangrijk.

29.
Waarom is er niet gewacht op de nieuwe ICNIRP normering? Welke garanties kunt u geven
dat de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen gebaseerd zullen zijn op de nieuwe ICNIRP
normeringen?
34.
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/april) verschijnen? Waarom
heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek?
36
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP richtlijnen zijn aangepast moet worden nagegaan
of deze wijziging consequenties heeft voor de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.
Is het dan niet essentieel om juiste conclusies te kunnen trekken op basis van de nieuwe
richtlijnen en te wachten op deze nieuwe richtlijn?

Er is niet gewacht totdat de nieuwe richtlijnen in Nederland van kracht zijn verklaard omdat dat een
onbekende vertraging zou opleveren. De toets is derhalve tegen de vigerende ICNIRP-richtlijn uit 1998
uitgevoerd. Begin maart 2020 is het bijgewerkte ICNIRP-document gepubliceerd. TNO heeft van de
vernieuwde ICNIRP-richtlijnen een eerste indruk gevormd en daaruit vastgesteld dat er voor de SMART
L geen extra beperkingen te verwachten zijn. Uiteraard kan een conclusie pas definitief worden
getrokken nadat de nieuwe ICNIRP-richtlijn door de Raad van Europa is overgenomen en nadat
Nederland ook een richtlijn heeft vastgesteld.
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30.
Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de richtlijnen?

Zie 8.

31.
Heeft u overwogen de praktijkervaring met de radar in Wier mee te nemen in de
besluitvorming over deze plaatsing?

Bij de besluitvorming over plaatsing van de radar in Herwijnen is geen praktijkervaring met de radar in
Wier meegenomen omdat de radar in Wier pas over enkele maanden in bedrijf gesteld zal worden.

32.
Waarom zijn de omschrijvingen RF velden en samenstelling van straling gebruikt? Is het
juist dat het gaat om non-ioniserende straling en stralingscumulatie?

Zie 23.

33.
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar?

Zie 28.

34.
klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/april) verschijnen? Waarom
heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek?

Zie 29.

35.
Hoe groot acht u het risico dat de radar te hoge stralingsdoses uitstraalt en daarom niet
voldoet aan de normen? Waarom is het risico acceptabel om de bouw door te zetten?

Het risico wordt door TNO zeer laag geacht. Om die reden acht Defensie het acceptabel om de bouw
door te zetten, zeker gezien de urgentie. TNO heeft in haar onderzoek voor de te verwachten bijdrage
aan de totale samengestelde blootstelling ruime schattingen gebruikt. De elektrische veldsterkte heeft
TNO naar boven afgerond, als daar aanleiding toe was. Zoals op pagina 19 staat: “Bij het maken van
deze veronderstellingen zal TNO eerder een waarde kiezen waardoor de berekening hoger uitvalt
(worst-case schatting), dan een waarde waardoor de samengestelde blootstelling ten opzichte van de
limietwaarde gunstiger uitvalt.”

Mocht desondanks uit praktijkmetingen blijken dat de SMART-L radar niet aan de vigerende richtlijnen
voldoet, dan zal de fabrikant van de radar de systeeminstellingen daarop aanpassen.
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36.
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP richtlijnen zijn aangepast moet worden nagegaan
of deze wijziging consequenties heeft voor de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.
Is het dan niet essentieel om juiste conclusies te kunnen trekken op basis van de nieuwe
richtlijnen en te wachten op deze nieuwe richtlijn?

Zie 29.

37.
Op basis van welke berekeningen is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug
een probleem in de dekking vanuit Nieuw Milligen?
38.
Waarom is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem in de
dekking vanuit Nieuw Milligen?

De locatie Nieuw Milligen bevindt zich in een relatief laaggelegen gebied aan de westzijde van de
Veluwe. Daardoor is het zicht naar het oosten op lage hoogte beperkt. Ook in zuidwestelijke richting is
het zicht op lage hoogte gebrekkig. Dit wordt veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Dat betekent
dat het bereik van een radar in Nieuw Milligen op lage hoogten boven Nederland onvoldoende is. Een
situatie die ruim 40 jaar geleden werd geaccepteerd, omdat een hoogvliegende dreiging werd verwacht.
Heden ten dage wordt rekening gehouden met luchtvaartuigen die ook op lagere hoogten een dreiging
kunnen vormen.

39.
Zijn de figuren op de pagina’s met het getoonde bereik van de radar in Nieuw Milligen
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar?

Zie 1.

40.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan bij een hogere radartoren bij Nieuw Milligen?

Zie 15.

41.
Wat is de maximale blootstellings-veldsterkte bij een piekvermogen op 1.500 meter afstand
gezien vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar richting het dorp Henwijnen? Valt deze op
1.500 meter wel onder de maximale blootstellingslimieten van 28-61 V/m?

De formulering van de vraag biedt twee mogelijke zienswijzen en antwoorden. Zienswijze 1, de vraag is
gericht op de piekveldsterkte op 1500 m afstand. In dat geval moet er getoetst worden tegen de
ICNIRP-richtlijn voor piekveldsterkte, dat wil zeggen dat voor de primaire radar van het SMART-L
systeem meer dan 1,5 kV/m mag bedragen.

Zienswijze 2, de vraag is gericht op wat de tijdgemiddelde veldsterkte op 1500 m is indien de radar met
maximaal vermogen opereert. In dat geval met de tijdgemiddelde veidsterkte op 1500 m niet meer
bedragen dan 47,6 V/m wat binnen de 28-61 V/m valt. Aangezien op kortere afstanden al aan de
vigerende ICNIRP-richtlijn wordt voldaan, dat wil zeggen aan de limietwaarden voor zowel
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piekveidsterkte als de tijdgemiddelde veidsterkte, zal er op een afstand van 1500 m zeker geen
probleem ontstaan.

42.
Welke alternatieve locaties zijn onderzocht? Wat zijn de resultaten van dat onderzoek?

Het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf is niet uitgegaan van specifieke locaties, maar heeft
de vraag centraal gesteld waar in Nederland de zuidelijke SMART-L radar geplaatst zou moeten worden,
wanneer de locatie Herwijnen niet bekend zou zijn. De opzet van het onderzoek heb ik toegelicht in
mijn brief aan de Eerste Kamer van 9 december 2019 (Kamerstuk 31936, R) en ook aan de Tweede
Kamer bij de aanbieding van het locatieonderzoek in mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936-
718).

Het zoekgebied is vastgesteld op basis van operationele criteria. Vervolgens is binnen dit gebied
onderzocht waar belemmeringen verhinderen dat de radar daar goed kan functioneren. Het zoekgebied
is zo stapsgewijs verkleind tot er operationeel acceptabele locaties overbleven.

Het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf concludeert dat in het gebied tussen Nieuwpoort en
Meerkerk drie locaties te vinden zijn die operationeel vergelijkbaar kunnen zijn met de locatie
Herwijnen. Deze locaties leveren echter geen wezenlijk verschil op met Herwijnen waar het gaat om de
afstand tot woningen en bebouwde kommen.

Tevens zal de realisatie van een radarstation op zo’n locatie minimaal anderhalf tot twee jaar langer
duren.

43.
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locaties zijn ongeldig verklaard?
En waarom?

In het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf zijn alle aangedragen locaties meegenomen en
van commentaar voorzien. Geen enkele aangedragen locatie is “ongeldig” verklaard. Zie ook de
beantwoording van vraag 14.

44.
Hoeveel van de onderzochte alternatieve locaties hebben een tweede radar zoals de KNMI
radar in Herwijnen? Welke overige stralingsbronnen bevinden zich in of nabij de onderzochte
alternatieve locaties?

Geen. Nederland heeft twee weerradars, een in Den Helder en een in Herwijnen. Uit de analyse van
TNO blijkt dat de invloed van de KNMI-radar relatief gering is. Het locatieonderzoek was gericht op het
vinden van een operationeel geschikte locatie voor de SMART-L radar als zodanig. Er is niet onderzocht
of op de onderzochte plekken andere radars in de buurt zijn. Evenmin is geïnventariseerd welke andere
stralingsbronnen, zoals GSM-masten, in de buurt aanwezig zijn.
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45.
Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de ziekte
ALS in geval van GSM-antennestations? Klopt het dat er geen wetenschappelijke
eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS veroorzaakt?

TNO is op de hoogte van één Frans onderzoek waarin een statistisch significante verhoging van het
relatieve risico tussen ALS en de aanwezigheid van GSM-basisstations is gerapporteerd. In het TNO
rapport (TNO 2020 R10094) wordt op de conclusies en toepasbaarheid van dit Franse onderzoek in
paragraaf 2.4.3. nader ingegaan. Wetenschappelijk kan niet worden uitgesloten dat niet-ioniserende
straling geen ALS kan veroorzaken. Ook dat wordt in het TNO rapport nader toegelicht. Zie ook het
antwoord op vraag 46.

46.
Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld? Waarom wordt er
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met straling?

De GGD is vanwege het coronavirus niet in staat om de aantallen ALS in Herwijnen te bevestigen en
een vergelijking met gemiddelden in Nederland te duiden. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan
om de oorzaak (of oorzaken) van ALS te achterhalen. Een relatie tussen hoogfrequente
elektromagnetische velden en het veroorzaken van ALS is niet aangetoond. Op dit moment zijn er geen
aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie tot een verhoging van het aantal ALS patiënten kan
leiden. In het TNO-rapport TNO 2020 R10094 in hoofdstuk 2.4 staat dit toegelicht.

47.
Waarom wordt de conclusie beperkt tot de SMART-L radar en niet cumulatief en bij
p i ekve rm ogen?

het TNO rapport (TNO 2020 R10094) stelt in hoofdstuk 7 op pagina 43 het volgende: “Uit de toetsing
blijkt dat de SMART-L voldoet aan de blootstellingsllmieten die de ICNIRP-richthjn [1] voorschrijft. Ook
indien andere radiofrequente bronnen worden meegerekend, zoals de KNMI weerradar, mobiele
telefonie basisstations en omroep wordt aan de ICNIRP-richthjn voldaan. Dit verandert niet wanneer
eigen RF-systemen zoals de mobiele telefoon, WiEl routers en DECT-telefoon worden meegerekend. Dan
wordt ook aan de richtlijn voldaan.” De berekeningen zijn uitgevoerd voor het maximale
(piek)vermogen van de primaire radar.

Voor piekveldsterkte wordt verwezen naar Tabel 2 van het TNO rapport waarin die vergeleken wordt
met de maximale piekveidsterkte die in de ICNIRP-richtlijn wordt voorgeschreven. Echter, ICNRIP
schrijft niet voor dat deze piekveldsterkten bij elkaar opgeteld moeten worden. Als dat toch gedaan
wordt, staat daarover in het TNO-rapport: “Uit tabel 2 valt op te merken dat de te verwachten de
blootstelling van piekveidsterkten van de verschillende gepulste RE-systemen, deze ruimschoots onder
de ICNIRP-richthjn blijft. Ook indien men ervoor zou kiezen om alle bijdragen bij elkaar op te tellen, wat
niet door de ICNIRP-richthjn wordt voorgeschreven, dan blijft die totale bijdrage onder 13%.”
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48.
Hoe kunt u garanderen dat de aangehouden veidsterkte van 3 V/m voor 5G deze niet verder
zal overschrijden in de toekomst, nu in het rapport is gesteld dat niet goed kan worden
aangegeven dat wat de bijdrage aan 5G zal zijn aan de samengestelde blootstelling?
49.
Wat zijn de gevolgen indien deze hij volle uitrol van SG boven de limiet van 28V/m tot
61V/m gaat uitkomen? In hoeverre zal de straling van de KNMI radar en SMART-L radar in de
totale stralingsberekening meegenomen worden?
59.
Kunt u bevestigen dat de aangehouden veidsterkte van 3V/m voor 5G niet verder zal
overschrijden in de toekomst?

Ook voor het 5G-netwerk zal de dan geldende ICNIRP-richtlijn van toepassing moeten zijn. Wanneer 5G
is uitgerold, mag de samengestelde blootstelling de ICNIRP-limiet niet overschrijden. Het Agentschap
Telecom oefent hierop toezicht uit. Zoals bij vraag 47 is aangegeven, ligt die totale bijdrage van
verschillende gepulste RF-systemen onder de 13% van wat is toegestaan. Met een eventuele iets
hogere bijdrage van 5G zou de samengestelde blootstelling nog steeds ruim onder de ICNIRP-richtlijn
bi ijven.

50.
Komt het cumulatieve stralingsniveau van p 30,9% overeen met 465 V/m?
51.
In welke verhouding staat de stralingsniveau van 465 V/m tot de door de door het ICNIRP
gehanteerde norm?

Het cumulatieve stralingsniveau van p 30,9% komt niet overeen met 465 V/m. TNO stelt dat de
samengestelde blootstelling niet is te reiateren aan veldsterkte, omdat de limietveldsterkte
frequentieafhankelijk is. Zie ook het antwoord dat gegeven is bij vraag 24 en paragraaf 2.3.4 op pagina
17 van het TNO-rapport (TNO 2020 R10094).

52.
In hoeverre speelt de afstand tot de radar een rol bij de berekening van de stralingsniveaus?
Is het juist dat wanneer men zich binnen de -bij de berekening gehanteerde afstand van-
450 meter bevindt de stralingsniveaus aanzienlijk zullen stijgen? Kunt u aangeven hoeveel
en welke objecten zich binnen de -bij de berekening gehanteerde- 450 meter bevinden?

Bijlage A van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 zet de relatie uiteen tussen veldsterkte en afstand.
Veldsterkte is omgekeerd evenredig met de afstand. Dus naarmate men in de antennebundel dichterbij
komt, neemt de veldsterkte toe. In dit kader is het belangrijk zich te realiseren dat de radarbundel niet
naar de grond gericht staat. Hierdoor neemt de elektrische veldsterkte juist af indien men op
maaiveldniveau de radartoren nadert. Zodoende ontstaat er ook op kortere afstanden geen gevaarlijke
situatie.

53.
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V/m weergegeven worden in plaats
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet?

Zie 24.
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54.
Xs de 100% in figuur 9 het maximale piekvermogen van 1506V/m?

Nee, in deze figuur gaat het om de tijdgemiddelde veidsterkten, niet om piekveldsterkte. Voor het
omrekenen van percentage naar veidsterkte, zie de beantwoording van vraag 24.

55.
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale blootstellingslimieten van
28-61 V/m, wat is dan de minimale afstand tussen de radar en de dichtstbijzijnde woning?
56.
Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het
worst case scenario?
62.
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle afstanden
van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst
case scenario?
64.
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale
blootstellingslimieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken van de
afstand die nodig is tussen de radar en de dichts-bijzijnde woning in het “worst case”
scenario?
65.
Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, bij piekbelasting in het
worst case scenario?

Bij de beantwoording van vraag 55 wordt uitgegaan dat de genoemde elektrische veidsterkten de
waarden zijn die worden gegeven in tabel 7 van de INCIRP-richtlijn (uit 1998) voor de frequenties
tussen 10 MHz en 300 GHz. In het TNO rapport (TNO 2020 R10094) is getoetst tegen de ICNIRP
richtlijn (1998) en zijn de bijbehorende frequentieafhankelijke limietwaarden gebruikt. Als de Raad van
Europa de recente herziening van deze ICNIRP richtlijn adviseert, zal TNO deze analyse tegen de
nieuwe richtlijn wederom uitvoeren.

Met betrekking tot de vraag wat de minimale afstand moet zijn tussen radar en woning, blijkt uit de
analyse die de radarfabrikant heeft uitgevoerd en die door TNO is gevalideerd, dat de radar op
maaiveldhoogte tot zeer dichtbij veilig benaderd kan worden. Zie ook de uitleg bij vraag 52. Op een
hoogte van zo’n 7 meter boven het maaiveld geldt, volgens de opgave van de fabrikant, een veilige
afstand van circa. 100 meter afstand in de zogenaamde staring mode. Op circa 200 meter afstand kan
de radar tot een hoogte van circa 10 meter veilig worden benaderd. Vanaf circa 225 meter geldt zelfs
helemaal geen afstand beperking. Deze staring mode wordt zoals aangegeven bij vraag 74 slechts
weinig gebruikt. In de veel meer voorkomende rotating mode is er tot circa 17 meter hoogte geen
enkele beperking om de radar zeer dicht te naderen. Op circa 100 meter afstand tot de radar is er een
veilig gebied vanaf het maaiveld tot op een hoogte van circa 25 meter.

Dit geeft aan dat conform de vigerende richtlijnen woningen op enkele honderden meters afstand als
veilig kunnen worden beschouwd. Zie ook vraag 61 over de feitelijke afstanden van de woningen tot de
radar.

Defensie ziet mede gezien de bovenstaande veiligheidsmarges geen aanleiding of noodzaak om
stapsgewijs van 50 tot 1500 meter nieuwe berekeningen te laten maken. Op alle relevante afstanden
worden de normen, ook in combinatie met andere stralingsbronnen, immers niet overschreden.
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57.
Waarop zijn de, ten opzichte van 3G en 4G lagere, waardes van 5G in figuur 4 en 5
gebaseerd?
66.
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huidige mobiele telefonie 3G en
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes?

De waardes van 5G zijn gebaseerd op metingen die zijn uitgevoerd door het Agentschap Telecom. In
het TNO rapport (TNO 2020 R10094) zijn dat de referenties [22] en [26].

58.
Wat is het piekvermogen van de KNMI radar? Welke invloed heeft dit op het maximale
stralingsniveau, rekening houdend met de conclusies uit het (aangepaste) RIVM rapport uit
2004 over de KNMI radar in De Bilt (met een piekvermogen van 250.000 Watt) waarin is
gerapporteerd dat piekwaarden van 80 V/m op 1000 meter afstand zijn gemeten op 2 meter
hoogte?
63.
Is het juist dat de KNMI-radar in De Bilt een piekwaarden van 80 V/m heeft bij een
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KNMI-radar in Herwijnen een
piekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling van de KNMI-radar amper
invloed heeft op het maximale stralingsniveau in Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe
is dat te verklaren?
67.
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen?

In Appendix A van het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) is het piekvermogen van de KNMI-radar
vermeld van 500 kW. De bijdrage van dit systeem aan het totaal is relatief gering vanwege de volgende
radareigenschappen:

• De duty-cycle (de verhouding tussen zendtijd en luistertijd) is zeer laag (0,12%).
• De radarbundel is relatief smal (1°).
• Tijdens een scan van 41/2 minuut wordt gedurende die scan slechts O.l% van de tijd een

waarnemer tijdens door de KNMI radar ‘belicht’.

59.
Kunt u bevestigen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor 5G niet verder zal
overschrijden in de toekomst?

Zie 48.

60.
Waarom er in de samengestelde blootstellingen geen resultaten in V/m weergegeven, maar
alleen een percentage ICNIRP?

Zie 24.
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61.
Klopt het dat de dichtstbijzijnde boerderij niet op 450 meter ligt, maar op 350 meter? Klopt
het dat daarbij niet ook de stralingsbelasting van de KNMI-radar en de scheepsradars is
opgeteld? Waarom is niet de juiste afstand aangehouden tot de eerste woning?

In het locatieonderzoek is uitgegaan van de feitelijke afstanden tussen de beoogde locatie van de radar
ép het perceel aan de Broekgraaf en de betrokken woningen in de omgeving. De woningen liggen op de
percelen van boerderijen. De dichtstbijzijnde boerderij is die aan de Nieuwe Steeg nr. 56. De radar komt
midden op het perceel aan de Broekgraaf te staan, terwijl de bestaande woning van de boerderij aan de
Nieuwe Steeg aan de zuidzijde van het bouwvlak staat. De gemeten afstand tussen de nieuwe locatie
van de radar en deze woning is ruim 440 meter. Zoals beschreven in het locatieonderzoek (pagina 15,
figuur 7 en voetnoot 3) is deze afstand afgerond op 10 meter waardoor voor het locatieonderzoek 450
meter is aangehouden. Ook TNO is van deze afstand uitgegaan.

Gebleken is dat op het perceel van de boerderij aan de Nieuwe Steeg in 2018 een tijdelijke vergunning
is verleend voor een woonunit. Deze woonunit staat noordelijker op het bouwvlak van de boerderij en
daarmee ook dichterbij het perceel aan de Broekgraaf. Omdat het een tijdelijke vergunning betreft, is
daar verder geen rekening mee gehouden.

In het inpassingsplan dat nu wordt voorbereid, moet worden uitgegaan van een andere systematiek. De
afstand tot de woningen moet hier worden bepaald vanaf de bestemmingsgrens van het perceel aan de
Broekgraaf. De gemeten afstand naar de bestaande woning op de boerderij aan de Nieuwe Steeg is dan
ruim 360 meter. De afstand naar de tijdelijke woonunit is dan ruim 300 meter. Zoals gesteld bij vraag
55, woningen op enkele honderden meters afstand van de radar kunnen als veilig worden beschouwd.

62.
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle afstanden
van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst
case scenario?

Zie 55.

63.
Is het juist dat de KNMI-radar in De Bilt een piekwaarden van 80 V/m heeft bij een
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KNMI-radar in Herwijnen een
piekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling van de KNMI-radar amper
invloed heeft op het maximale stralingsniveau in Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe
is dat te verklaren?

Zie 58.

64.
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale
blootstellingsfimieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken van de
afstand die nodig is tussen de radar en de dichts-bijzijnde woning in het “worst case”
scenario?

Zie 55.
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65.
Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, bij piekbelasting in het
worst case scenario?

Zie 55.

66.
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huidige mobiele telefonie 3G en
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes?

Zie 57.

67.
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen?

Zie 58.

68.
Hoe kan het dat de limiet samengestelde blootstelling in starende modes in figuur 9 gesteld
is op 1506V/m, terwijl de blootstellingslimiet volgens de overheid is gesteld op 28-61 V/m?
Kunt u dit verschil verklaren?

TNO stelt dat in de vraagstelling twee typen limietwaarden voor de elektrische veldsterkten door elkaar
worden gehaald. Een gepuist radarsysteem voldoet pas aan de ICNIRP-richtlijn als aan twee
voorwaarden voldaan wordt. Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde elektrische veldsterkte
onder de daarbij behorende limietwaarde liggen. Voor de primaire radar van SMART-L bedraagt deze
limietwaarde 47,6 V/m wat tussen 28-61 V/m ligt. Anderzijds moet de piekwaarde van het (gepulste)
elektrische veld onder de daarbij behorende limietwaarde liggen. Voor de primaire radar van SMART-L
bedraagt die waarde 1506 V/m.

69.
Zouden de piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m kunnen leiden tot
gezondheidsschade?

TNO stelt dat dit niet waarschijnlijk is. Immers, als aan de ICNIRP-richtlijn voldaan wordt, zijn er geen
negatieve effecten op de gezondheid te verwachten. Op pagina 16 van het TNO-rapport (TNO 2020
R10094) staat “Belangrijk is te vermelden dat volgens de huidige inzichten ‘onder de ICNIRP-limiet’
betekent dat aan de mens voldoende bescherming wordt geboden tegen negatieve effecten van
blootstelling aan elektromagnetische velden.” Dit reflecteert de huidige wetenschappelijke inzichten.

70.
Hoe hoog is de absolute piek die aan straling uitgezonden zou kunnen worden? Hoe vaak zal
de SMART-L radar dit piekvermogen uitzenden?

TNO heeft voor hun evaluaties toegang tot de technische eigenschappen van de SMART-L. Hierdoor zijn
de gerapporteerde gegevens door TNO de waarden die als realistisch kunnen worden beschouwd. Het
precieze piekvermogen binnen de cyclus van zenden en ontvangen van de primaire radar van SMART-L
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kan niet worden vermeld in een ongetubriceerde notitie. Het piekvermogen is overigens aanzienlijk
geringer dan die van de weerradar van het KNMI.

71.
Wat is het maximale vermogen van de radar in megawatt en wat is het piekvermogen aan
veidsterkte in V/m?

De relatie tussen veidsterkte (piek en tijdgemiddeld), antennewinst, afstand en zendvermogen wordt in
Appendix A van het TNO rapport (TNO 2020 R10094) gegeven. Zie ook antwoord bij vraag 28.

72.
Hoe kunt u garanderen dat de KNMI radar en SMART-L radar, die los van elkaar een
piekveldsterkte boven de 61 V/m en 50V/m kunnen hebben, over een langere periode
voldoen aan de ICNIRP normen?

De ICNIRP richtlijn schrijft geen methodiek voor om samengestelde piekblootstellïng te toetsen. Zie
TNO rapport (TNO 2020 R10094) paragraaf 5.3 op pagina 39. Als men ervoor zou kiezen om iedere
afzonderlijke bron, genormeerd naar de voor die bronfrequentie geldende limietwaarde voor de
piekveidsterkte, alle verschillende bijdragen op te tellen, dan nog blijft het totaal onder 13%, zoals de
tabel 2 op bladzijde 39 weergeeft.

73.
Is het juist dat ICNIRP een maximale piekbelasting van 6 minuten heeft? Is het juist dat
hiermee een piekbelasting per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat dan?

Nee, dat is niet juist. Voor een (gepulst) radarsysteem geeft de ICNIRP richtlijn twee voorwaarden.
Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde RMS elektrische veidsterkte onder de limietwaarde
liggen. Anderzijds moet de piekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de bijbehorende
piekwaardelimiet liggen. Aan beide voorwaarden moet worden voldaan. De zes minuten tijdgemiddelde
is een zogenaamd “moving average” gemiddelde. Over ieder tijdinterval van zes minuten mag de
gemiddelde RMS-waarde de limietwaarde niet overschrijden.

74.
Hoe vaak zal de SMART-L radar het maximale piekvermogen uitzenden? Per week? Maand?
Jaar?

Bij de beantwoording is de veronderstelling dat de vraag zich richt op hoe vaak de starende mode wordt
gebruikt. Defensie is voornemens diverse malen per jaar te oefenen met één van de twee SMART-L
radars in de starende mode. Het exacte aantal is afhankelijk van de nationale en internationale
oefeningen waarbij het nodig is om de radar in de starende mode in te zetten. Dat is weer gekoppeld
aan de gereedstellingseisen van Defensie. Voorts kan het voorkomen dat één of beide radars in de
starende mode worden ingezet voor ernstinzet. Ernstinzet laat zich niet voorspellen.

75.
Bent u ermee bekend dat deze piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-6 1 V/m wel
kunnen leiden tot gezondheidsschade?

Defensie en TNO is geen publicatie bekend waaruit dit zou blijken.
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76.
Hoe verklaart u de verschillen in de uitkomsten tussen het TNO memorandum van juni 2019
en het TNO Evaluatie rapport van februari 2020?
77.
Wat is de verklaring voor de verschillen in uitkomsten tussen het TNO memorandum van juni
2019 en het TNO evaluatierapport van februari 2020?

In het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) staat op pagina 29 hierover het volgende: “Deze nieuwe
informatie is in hoofdstuk 5 gebruikt en hebben geleid tot een nauwkeurigere bepaling van, met name
voor de starende modus, de elektrische veldsterkten dan TNO in een recent memorandum [20] heeft
gebruikt.” In dit citaat wordt met “nieuwe informatie” de herziene versie van de rapportage van THALES
bedoeld (Engineering Analysis Report SMART-L EWC GB, nummer 9505301286_EAR_715_NLD Versie
02). Hiermee hebben de auteurs van het TNO-rapport de verschillen toegelicht.

78.
Is het (technisch) mogelijk dat de over 6 maanden operationele SMART-L Radar in Wier de
(eventuele) uitval van de MPR radar in Nieuw Milligen kan opvangen? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, in hoeverre is dit meegenomen bij de plaatsing in Herwijnen?

De noordelijke en zuidelijke radar kunnen elkaars taken ‘opvangen’ bij gepland onderhoud of
ongeplande uitval van één van de radars. Echter, voor een goede taakuitvoering heeft Defensie
minimaal twee radars nodig om aan de operationele behoefte aan radardekking te voldoen. Als de MPR
in Nieuw Milligen uitvalt, nadat de SMART-L radar in Wier is opgeleverd en voordat de SMART-L op
Herwijnen is opgeleverd, dan zal Defensie worden geconfronteerd met een significante operationele
beperking. Omdat de kans daarop steeds verder toeneemt gezien de leeftijd van en onderhoudsstaat
van de MPR, is de plaatsing van de SMART-L op Herwijnen urgent.

79.
Heeft de SMART-L op Nieuw Milligen meer of minder last van de windmolens dan de situatie
in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dit toelichten?

Zie 12.

80.
Waarom is gekozen voor een RCR met betrekking tot Herwijnen?

Het toepassen van de Rijkscobrdinatieregeling is de enige manier om een procedure, waarvoor de lokale
overheid de medewerking heeft gestaakt, toch op een zorgvuldige manier doorgang te kunnen laten
vinden.
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81.
Wanneer komt u met een eigenlijk wettelijke blootstellingslimieten zoals België, Italië?
Indien u met een vergelijkbare wettelijke blootstellingslimieten zou komen, wat betekent dat
voor de situatie van Herwijnen met 5G, KNMI radar, SMART-L radar en scheepvaart?
83.
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstellingslimieten heeft en dat het voornemen is deze
limieten wel in te voeren in verband met de installatie van 5G? Wat betekent dat voor de
situatie in Herwijnen met 5G in het licht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de
scheepvaart?

In Nederland wordt voor het bepalen van blootstellingslimieten de vigerende ICNIRP-richtlijn
gehanteerd. In diverse uitspraken gedaan door de Raad van State wordt de toepassing door de
overheid van de ICNIRP-richtlijn in ruimtelijke besluiten zoals bij bestemmingsplannen en
omgevingsvergunningen bevestigd, zoals ook in het TNO-rapport is aangegeven. Of en wanneer de
Nederlandse overheid de toekomstige aanbeveling van de Raad van de Europa in nationale regelgeving
overneemt, is nog niet bekend.

82.
Klopt het dat TUV Rheinland de referentiemeting heeft uitgevoerd? Klopt het dat dit bedrijf
geen geaccrediteerd testinstituut is voor de referentienormen? Waarom is in dat geval de
opdracht toch aan dit bedrijf gegeven?

Ja. TÜV Rheinland heeft een referentiemeting uitgevoerd. TÜV Rheinland is geaccrediteerd voor het
uitvoeren van elektromagnetische effecten metingen in een laboratoriumomgeving. Echter, specifieke
veldmetingen, waarbij de omgevingsinvloeden niet geheel kunnen worden gecontroleerd, zijn nagenoeg
niet te accrediteren. De aanwezige accreditatie als testinstituut wordt gezien als een bewijs van
vakmanschap om de in opdracht uitgevoerde metingen adequaat uit te kunnen voeren.

83.
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstellingslimieten heeft en dat het voornemen is deze
limieten wel in te voeren in verband met de installatie van 5G? Wat betekent dat voor de
situatie in Herwijnen met 5G in het licht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de
scheepvaart?

Zie 81.
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1.
Is het onderzoek van TNO ‘Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar’ gebaseerd op de
technische vermogens van een nog te plaatsen SMART-L radar of op de vermogens van de
huidige installaties in Wier en Nieuw-Milligen?
2.
Indien het juist is wat medewerkers van Thales in pers hebben gemeld over de nieuwe
SMART-L radar die in Wier is geplaatst, dat ‘alle grote gevaren binnen 500 kilometer worden
gedetecteerd, op 60 kilometer kan hij een ijzeren object ter grootte van een tennisbal
herkennen’, waarom is dan een tweede SMART-L radar hoe dan ook nodig?’
3.
Klopt het dat een tweede SMART-L radar een reserveradar is ‘om het simpele feit dat als er
een kapotgaat, er altijd nog een andere is’?2 Zo ja, waarom is er dan haast om die tweede
radar in bedrijf te nemen, nu er zeer spoedig een nieuwe in Wier in bedrijf wordt genomen?
39.
Zijn de figuren op de pagina’s met het getoonde bereik van de radar in Nieuw Milligen
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar?

Het “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar” van het Rijksvastgoedbedrijf heb ik aan de uw Kamer
toegestuurd als bijlage bij mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936-718). Dit onderzoek is
uitgevoerd met het doel om geschikte locaties voor de SMART-L radar te kunnen selecteren. Hiervoor
is, zoals in het rapport vermeld staat, het onderzoek gebaseerd op zichtlijn berekeningen op lage
hoogte en tevens optimale spreiding van de radars. Bij de zichtlijnen is het relevant welke obstakels in
welke mate het radarbeeld op lagere hoogte verstoren. Daarnaast speelt de kromming van de aarde
een rol bij het positioneren van radars die tezamen een zo groot mogelijk dekking moeten geven. Het
type radar (oude MPR dan wel nieuwe SMART-L) en de toegepaste vermogens doen derhalve niet ter
zake voor de locatie keuze. Het gaat om het oppervlak op lage hoogte dat vanaf een bepaalde
radarhoogte wordt gezien.

De grootte van een object dat kan worden gedetecteerd staat los van de zichtbeperkingen van de radar
op lagere hoogtes door de kromming van de aarde, bebouwing en hoogteverschillen in het terrein.
Zoals vermeld in het rapport kan één radar door de kromming van de aarde op grotere afstand niet op
lagere hoogtes zien. Ook als gevolg van bebouwing en hoogteverschillen in het terrein is het nodig dat
tenminste twee gevechtsleidingsradars het bewakingsgebied overzien.

De tweede SMART-L radar is geen reserveradar.

4.
Is het mogelijk dat aangrenzende radars, zoals bijvoorbeeld in Duitsland of België, de taken
van de SMART-L radar zouden kunnen overnemen?

Dat is slechts deels mogelijk. Zoals in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar”
vermeld, zijn de Nederlandse gevechtsleidingsradars met radarsystemen in België en Duitsland in een
netwerk verbonden. Dit zorgt ervoor dat ook de grensgebieden voldoende zijn afgedekt. Echter
Defensie is niet in staat met slechts een SMART-L radar en verder alleen met buitenlandse radars, waar
over Defensie zelf geen controle heeft, het gehele bewakingsgebied op lage hoogte te overzien.
Daarnaast moet Defensie met haar eigen radarsystemen in hoge mate autonoom kunnen zijn voor de
bewaking van het nationale luchtruim in het kader van de eerste en derde grondwettelijke hoofdtaak
van Defensie.

1 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020
2 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020
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5.
Op welke wijze zullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppeld worden aan de
SMART-L op de Nederlandse fregatten? Kunt u bevestigen dat de radargegevens van de
marine gekoppeld worden aan die van de op land geplaatste radars?

Als er operationele behoefte bestaat, kan de informatie over het luchtbeeld van de op land geplaatste
SMART-L radar en de SMART-L radars op de Nederlandse fregatten worden gecombineerd door gebruik
te maken van een tactische data link. De radars kunnen elkaar aanvullen met luchtbeeldinformatie,
maar niet elkaars taak overnemen.

6.
Hoe beoordeelt u het risico dat de aanwezigheid van de SMART-L radar op de betreffende
locatie in Herwijnen in de toekomst niet meer binnen de stralingslimiet valt door nieuw
wetenschappelijk inzicht en/of striktere normen?
7.
Hoe kunt u nog precies “rekening houden” met het wijzigen van de ICNIRP-richtlijn als de
SMART-L radar al is geplaatst?

De nieuwe set richtlijnen van de International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP)
is recent vastgesteld. Het zal nog enige tijd in beslag nemen voordat duidelijk wordt of de Raad van
Europa de nieuwe ICNIRP-richtlijn overneemt en vervolgens hoe Nederland die verder gaat
interpreteren. Een eerste analyse van TNO wijst uit dat de nieuwe richtlijn voor de samengestelde
blootstelling maar zeer weinig verschilt en dat geen andere conclusies worden verwacht dan zoals in het
TNO-rapport TNO 2020 R10094 zijn gegeven. Ik heb TNO gevraagd te onderzoeken of de herziening
van de ICNIRP-richtlijn, zodra die in Nederland zou kunnen gaan gelden, aanleiding geeft om de
radarinstallatie aan te passen zodat deze dan aan de nieuwe richtlijn voldoet. Daarnaast zal er
voorafgaand aan de operationele ingebruikname van de radar in de praktijk gemeten worden of de
radar voldoet aan de dan geldende ICNIRP-richtlijn.

8.
Indien uit de stralingsmeting die u wilt uitvoeren na plaatsing van de SMART-L radar een
contra-indicatie blijkt, welke stappen kunt u dan nog zetten? Overweegt u dan alsnog om de
radar elders te vestigen? Zo nee, wat is het nut dan precies van die controle?
30.
Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de richtlijnen?

Ik heb er gezien de uitkomsten van het TNO-rapport alle vertrouwen in dat de nieuwe radar aan de
geldende richtlijnen zal voldoen. Indien uit de praktijkmetingen toch zou blijken dat de geldende
blootstellingsrichtlijn geschonden wordt, dan zal de radarfabrikant de systeeminstellingen moeten
wijzigen. De fabrikant heeft daartoe meerdere mogelijkheden beschikbaar. Door controle metingen voor
de operationele ingebruikname wordt gegarandeerd dat de radar aan de dan geldende richtlijnen
voldoet.

9.
Kunt u uiteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel heeft afgekondigd?

Zoals ik al eerder heb uiteengezet, zal de voorgeschreven procedure van de RCR zorgvuldig worden
gevolgd. Nu het besluit van de RCR is gepubliceerd, is de eerst volgende stap dat het voorontwerp van
het Rijksinpassingsplan wordt gedeeld met de bestuurlijke partners, te weten de betrokken provincie(s)
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en gemeente(n). Daarnaast ben ik voornemens om het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan ook
voor een ieder ter inzage te leggen, ook al is dat geen vereiste in de RCR. Tevens wordt in de periode
van de terinzagelegging een inloopavond georganiseerd. Eenieder kan een schriftelijke reactie indienen.
Dit geldt ook voor gemeente(n) en provincie(s).

Vervolgens zal conform de RCR het ontwerp-Rijksinpassingsplan samen met de ontwerp
omgevingsvergunning worden gepubliceerd waarin tevens zal worden gereageerd op de ingebrachte
reacties uit de voorontwerp-fase. In deze periode zal wederom een informatieavond worden
georganiseerd. Eenieder kan nu een formele zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden betrokken
bij de verdere besluitvorming. Aansluitend wordt het definitieve besluit over het Rijksinpassingsplan
samen met de definitieve omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Tegen deze twee besluiten tezamen
kan beroep worden ingediend bij de Raad van State. Omdat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is,
zijn provincie(s) en gemeente(n) uitgesloten van de beroepsmogelijkheid.

In verband met de corona-maatregelen, zal de geplande terinzagelegging van het voorontwerp en de
daaraan gekoppelde inloopavond worden verschoven naar een later moment. Er wordt
interdepartementaal bezien hoe tijdens corona-beperkingen met de RCR-procedure dient te worden
omgegaan. Indien vanwege de coronamaatregelen wordt afgeweken van de reguliere RCR-stappen,
worden betrokkenen daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

10.
Kunt u nader motiveren waarom benodigde tijd voor het plaatsen op een alternatieve locatie
voor u een doorslaggevende factor is? Is dit probleem immers niet veroorzaakt door uzelf,
door niet eerder uitgebreid naar alternatieven te kijken?

De huidige radar in Nieuw Milligen is meet dan 40 jaar oud en heeft het einde van de levensduur
bereikt. Daarom is vervanging op zo kort mogelijke termijn noodzakelijk. Zolang de radar nog niet is
vervangen, bestaat het risico op directe uitval. Dit gaat ten koste van de inzetbaarheid en heeft direct
een negatief effect op de bewaking van het nationale luchtruim in het kader van de eerste en derde
grondwettelijke hoofdtaak van Defensie. Daarnaast kent de verouderde radar stijgende
exploitatielasten.

Snelheid is daarom geboden om de radar in Herwijnen te realiseren. Ik heb u in juni 2019 bij de
afkondiging van het besluit tot de RCR gemeld dat er vanwege het Energieakkoord vergevorderde
plannen bestaan om windmolenparken te realiseren in de provincie Flevoland. Deze windparken
verstoren de radarontvangst ontoelaatbaar op de radar in Nieuw Milligen. Daarom kunnen de
windmolenparken aldaar pas operationeel worden nadat de radar in Herwijnen de taak van de radar in
Nieuwe Milligen heeft overgenomen.

Zoals in het locatieonderzoek is uiteengezet (paragraaf 1.3.) kwam de locatie Herwijnen al in 2012 in
beeld. Nadat bleek dat verwerving van de locatie geen probleem was en nadat de gemeente alle
medewerking bleek te willen verlenen, was er destijds voor Defensie geen enkele reden om nog
uitgebreid andere potentieel geschikte locaties te onderzoeken.

11.
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen in uw vervolgstappen ten
aanzien van de plaatsing van de radar?

De RCR voorziet in de deelname van omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn verschillende
formele en informele informatiemomenten in het RCR-proces voorzien. Alle betrokkenen krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen en reacties in te dienen. Zie ook het antwoord op vraag 9.
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12.
Is het juist dat op een vijftal kilometer van Herwijnen elf windmolens worden gebouwd?
Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van heeft? Indien de SMART-L radar daar geen
last van heeft, waarom zou een radarinstallatie daar bij Nieuw-Milligen wel last van hebben?
79.
Heeft de SMART-L op Nieuw Milligen meer of minder last van de windmolens dan de situatie
in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dit toelichten?

Herwijnen is een gebied met betrekkelijk weinig windturbines. Ten oosten van Herwijnen, nabij het
verkeersknooppunt Deil op circa 5.5 km afstand van de radar, wordt een windpark ontwikkeld. De
verstoringseffecten van dit windpark op de radar van Herwijnen zijn door TNO onderzocht. Vrijwel elk
obstakel heeft invloed op het radarbeeld. De verstoring van dit windmolenpark is acceptabel.

Dat een windpark op een vergelijkbare afstand elders soms wel een onacceptabele verstoring oplevert,
kan meerdere oorzaken hebben. Daarbij spelen zowel het aantal als het type windmolens, maar ook de
opstelling van de turbines ten opzichte van de radar en van elkaar, een rol.

13.
Waarom kan er met de Nederlandse hogefre) blootstellingslimieten van max 61 V/m geen
enkele garantie worden afgegeven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?
20.
Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61
V/m een garantie at te geven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?

Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan worden afgegeven dat negatieve effecten op de
gezondheid uitgesloten zijn, is beschreven op bladzijde 2 van het TNO rapport nummer TNO 2020
R10094 dat als bijlage was toegevoegd aan mijn brief aan de TK van 6 februari 2020 (Kamerstuk
31936-718):
“Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstrijdige
resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publieke de zorgen verhogen. De wens van het
publiek dat wetenschappers moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten
kan worden is niet realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of
effect niet bestaat, is onmogelijk.” Daarom is het voor mij niet mogelijk een garantie te geven die
uitsluit dat in de toekomst wel wetenschappelijk bewijs voor een negatief effect gevonden wordt.
Wetenschappelijke inzichten ontwikkelen zich. Mocht in de toekomst nieuwe inzichten aanleiding geven
tot een verandering van de regelgeving, dan zal conform de SMART-L aan de dan geldende regelgeving
moeten voldoen.

Op pagina 16 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 staat: “Belangrijk is te vermelden dat volgens de
huidige inzichten ‘onder de ICNIRP-limiet’ betekent dat aan de mens voldoende bescherming wordt
geboden tegen negatieve effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden.” Dit reflecteert de
huidige wetenschappelijke inzichten,

De elektrische veidsterkte (in Volt per meter) is een afgeleide grootheid, een referentiewaarde die is
afgeleid van een zogenaamde basisrestrictie. Deze veldsterkte zegt niets over gezondheidseffecten. Dit
staat op pagina 15 van het TNO rapport nader uitgelegd.
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14.
Hoeveel alternatieve locaties, die door bewoners zijn aangedragen, zijn uiteindelijk
onderzocht?
43.
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locaties zijn ongeldig verklaard?
En waarom?

Alle 39 aangedragen locaties zijn meegenomen in het locatleonderzoek, zie bijlage 3.3. en paragraaf
2.6.2. Bepalend was of de aangedragen locatie viel binnen het vastgestelde zoekgebied voor de radar.
Het zoekgebied is vastgesteld op basis van de operationele geschiktheid voor een
gevechtsleidingsradar. Zie daarvoor paragraaf 2.4. van dit locatieonderzoek. Aangedragen locaties die
buiten het zoekgebied bleken te liggen, zijn wel beoordeeld maar niet uitputtend onderzocht. Deze
staan in bijlage 3.3. De vier locaties die wel binnen het zoekgebied bleken te liggen, zijn meegenomen
en afzonderlijk beoordeeld in het locatieonderzoek. Zie daarvoor paragraaf 2.6.2.

Geen enkele aangedragen locatie is op voorhand “ongeldig” verklaard.

15.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Waarom worden de benodigde hoogtes daarvoor door Defensie elke keer als niet mogelijk
bestempeld, terwijl dit wel kan?
40.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan bij een hogere radartoren bij Nieuw Milligen?

Zoals vermeld in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar”, biedt het hoger plaatsen van
de radar op de locatie Nieuw Milligen geen soelaas. Bij de besluitvorming rond de aanschaf van een
nieuw gevechtsleidingsradarsysteem is wel overwogen het bereik te vergroten en het zicht op lage
hoogte te verbeteren door de radar op een substantieel hogere positie te brengen. Door TNO zijn
destijds zichtlijnberekeningen gemaakt die het effect daarvan weergeven. Het bleek dat verhoging van
de positie van de radarantenne weliswaar het maximale bereik van de radar vergroot (een grotere
oppervlakte van het dekkingsgebied omdat de radarhorizon verder weg komt te liggen), maar geen
vergelijkbare verbetering van het zicht naar alle kanten oplevert. Zelfs bij meet dan een
verviervoudiging van de hoogte van de radarantenne, zou de radar in Nieuw Milligen nog steeds niet
goed in staat zijn overal de lage hoogten in het westelijke deel van Nederland te kunnen zien.
Tegelijkertijd zou een grote overlap met het dekkingsgebied van de radar in Wier ontstaan waardoor de
beschikbare capaciteit verre van optimaal zou worden benut. De conclusies uit de berekeningen van
TNO waren aanleiding om de locatie Nieuw Milligen, als vestigingsiocatie voor de nieuwe
gevechtsleidingsradar, verder buiten beschouwing te laten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie
om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Zie ook het antwoord op vraag 38.

16.
Waarom valt Gilze Rijen af als alternatieve locatie?

Vanuit de locatie Gilze-Rijen kon met een radar de noordelijke Randstad op lage hoogte niet voldoende
worden afgedekt. Zie ook paragraaf 1.3. van het locatieonderzoek.
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17.
Wat is de totale hoeveelheid straling in het betreffende gebied?

Er vanuit gaande dat deze vraag doelt op niet-ioniserende straling, verwijs ik naar het TNO-rapport dat
ingaat op de te Verwachten bijdrage van de voorgenomen SMART-L radar waarbij ook andere
aanwezige bronnen zijn meegenomen. In hoofdstuk 5 (pagina 30) van dit rapport staat vermeld: “Het is
niet mogelijk een samengestelde blootstelling eenduidig te definiëren. Mensen worden blootgesteld aan
verschillende bronnen, die met betrekking tot intensiteit over de tijd gezien variëren. Ook vormen eigen
systemen een (niet onbelangrijke) bijdrage deze gelijktijdige samengestelde blootstelling. Hierbij valt te
denken aan de eigen mobiele telefoon, de DECT-telefoon en de WiFi-router. Het is derhalve onmogelijk
om samengestelde blootstelling met precisie vast te stellen. Wel zal een analyse worden uitgevoerd om
de orde van grootte aan te geven.”

Omdat de samengestelde blootstelling aan niet-ioniserende straling ook sterk afhankelijk is van de
bronnen die zich in de (directe) nabijheid bevinden, waaronder ook mobiele telefonie en routers, is een
nauwkeurigere schatting van de feitelijke samengestelde blootstelling in het betreffende gebied niet te
geven.

18.
Is het onderzoek naar de straling in Herwijnen gericht op de actuele straling van de
bestaande blootstelling, zoals scheepvaartverkeer en KNMI-radar? Indien dat niet is
meegeteld of opgeteld, waarom niet?

]a. TNO heeft ten aanzien van navigatieradars en walradars een aanname aangehouden dat een tiental
van dergelijke systemen gelijktijdig op de kleinste afstand actief zijn. Gezien het zeer geringe aandeel
van deze radars in de totale blootstelling, had een veel hogere aanname dan 10 systemen niet veel
uitgemaakt. Ook de straling van de KNMI-weerradar is meegenomen.

19.
Kunt u toelichten waarom niet gekozen is voor het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals dat in
meerdere Europese landen het geval is?
25.
Waarom gaat het TNO-rapport niet uit van het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals meerdere
Europese landen?

Nederland past met ca. 15 andere Europese landen de richtlijnen van ICNIRP toe. Het is vaste
rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de overheid zich in
bestuursrechtelijke procedures, bijvoorbeeld rond het plaatsen van UMTS-masten, mag baseren op
adviezen en publicaties van de ICNIRP.

20.
Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61
V/m een garantie at te geven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?

Zie vraag 13.
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21.
Hoe gaat u de door TNO als begrijpelijk erkende zorgen wegnemen?

De zorgen van omwonenden en andere betrokkenen over de effecten van elektromagnetische straling
neem ik serieus. Defensie heeft TNOgevraagd de vragen van de gemeente West Betuwe en van
omwonenden mee te nemen in het onderzoek en de beantwoording van vragen die te vinden zijn op de
website van Defensie. Het gaat daarbij over vragen over ziekten als kanker, ALS en andere
gezondheidsproblemen, zorgen over dieren en installaties. Daarnaast organiseert Defensie een
inloopavond voor de inwoners waar deskundigen toelichting geven op vragen. Op deze wijze heeft
Defensie zich ingespannen om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen.

22.
Kunt u toelichten welke soorten straling onder “RF velden” vallen?

Onder radiofrequente velden worden volgens de definitie van de Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) (bron IEEE Std 211-1997 “IEEE Standard Definitions of Terms for Radio Wave
Propagation”) de elektromagnetische velden bedoeld in het frequentiegebied van 0 Hz tot 3 THz. Hierin
vallen onder andere alle telecommunicatie- en radartoepassingen. Dit is niet-ioniserende straling.

23.
Verwijst “samenstelling van straling” naar stralingscumulatie? Zo nee, wat is het dan wel?
32.
Waarom zijn de omschrijvingen ‘RF velden’ en samenstelling van straling’ gebruikt? Is het
juist dat het gaat om non-ioniserende straling en stralingscumulatie?

Paragraaf 2.3.4 van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 omschrijft wat met samengestelde blootstelling
(accumulatie) bedoeld wordt: “De opwarmingseffecten tellen wel op waardoor de totale opwarming het
gevolg is van de gelijktijdige samenstelling van al de afzonderlijke bijdragen. In deze rapportage geeft
TNO daarom de voorkeur eraan niet over accumulatie te spreken maar over samengestelde blootstelling
(van meerdere bronnen)”.

De benaming radiofrequente velden (RF-velden) is gebruikt omdat bij de berekening van de
samengestelde blootstelling van meerdere bronnen deze bronnen in het radiofrequente spectrum
werken (zie antwoord op vraag 22).

Het tweede deel van vraag 32 kan bevestigend worden beantwoord.

24.
Kunt u voor de inzichtelijkheid de grafieken, waarin de straling nu in percentages is
weergegeven, omzetten naar grafieken waarin de straling in V/m is weergegeven? Zo nee,
waarom niet?
26.
Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven?
53.
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V/m weergegeven worden in plaats
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet?
60.
Waarom er in de samengestelde blootstellingen geen resultaten in V/m weergegeven, maar
alleen een percentage ICNIRP?
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TNO stelt dat het in beginsel mogelijk is om afzonderlijk (per bron) de blootstellingen te geven. Omdat
de veidsterktelimiet (in V/m) een frequentieafhankelijk referentiewaarde is, kan de samengestelde
blootstelling voor bronnen met verschillende frequenties niet in één grafiek worden weergegeven. TNO
stelt dat het in beginsel mogelijk is om afzonderlijk (per bron) de blootstellingen te geven. Omdat de
veldsterktelimiet (in V/m) frequentieafhankelijk is van de basisrestrictie, kan de samengestelde
blootstelling niet in één grafiek worden weergegeven. Voor de SMART-L radar geldt namelijk een andere
limietwaarde voor de veldsterkte dan voor een WiFi-router waardoor de afzonderlijke veldsterkten niet
bij elkaar opgeteld kunnen worden en met één limietwaarde kunnen worden vergeleken. De ICNIRP
richtlijn schrijft deze methodiek dan ook niet voor en TNO stelt dat de voorgestelde methodiek dan ook
niet meer inzicht zal geven dan het TNO-rapport TNO 2020 R10094 over samengestelde blootstelling
geeft. Om de blootstelling van verscheidene bronnen te kunnen combineren, wordt de formule die op
bladzijde 17 van het TNO rapport gebruikt, zie voor de toelichting het TNO-rapport, hoofdstuk 2.3.4.

25.
Waarom gaat het TNO-rapport niet uit van het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals meerdere
Europese landen?

Zie vraag 19.

26.
Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven?

Zie 24.

27.
Zijn in de conciusje, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan de
blootstellingslimieten, alle stralingsbronnen meegenomen? Zo nee, welke stralingsbronnen
dan wel?

TNO heeft voor bepaalde bronnen (denk aan WiFi-router, DECT telefoon, mobiele telefoon) een
schatting gemaakt, omdat dit per huishouden en per persoon sterk kan verschillen. De SMART-L radar
en de KNMI weerradar zijn meegenomen. Voor scheepsradars is een aanname betreffende het aantal
schepen op de Waal aangehouden. Zie ook de beantwoording van vraag 18.

28.
Wat is het piekvermogen van de primaire SMART-L radar?
33.
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar?
71.
Wat is het maximale vermogen van de radar in megawatt en wat is het piekvermogen aan
veidsterkte in V/m?

Het precieze uitgezonden piekvermogen kan niet worden vermeld in een ongerubriceerde notitie. In
deze context is het belangrijk te vermelden dat, zoals in het TNO rapport is aangegeven, het
piekvermogen niet de enige grootheid is die de stralingsbelasting van een radar bepaalt. Andere
radareigenschappen zoals de duty-cycle (zendtijd gedeeld door luistertijd), de bundelbreedte van de
antenne en het scanpatroon van de antenne zijn hierbij ook erg belangrijk.

De relatie tussen veidsterkte (piek en tijdgemiddeld), antennewinst, afstand en zendvermogen wordt in
Appendix A van het TNO rapport (TNO 2020 R10094) gegeven.
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29.
Waarom is er niet gewacht op de nieuwe ICNIRP normering? Welke garanties kunt u geven
dat de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen gebaseerd zullen zijn op de nieuwe ICNIRP
normeringen?
34.
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/april) verschijnen? Waarom
heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek?
36.
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP richtlijnen zijn aangepast moet worden nagegaan
of deze wijziging consequenties heeft voor de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.
Is het dan niet essentieel om juiste conclusies te kunnen trekken op basis van de nieuwe
richtlijnen en te wachten op deze nieuwe richtlijn?

Er is niet gewacht totdat de nieuwe richtlijnen in Nederland van kracht zijn verklaard omdat dat een
onbekende vertraging zou opleveren. De toets is derhalve tegen de geldende ICNIRP-richtlijn uit 199$
uitgevoerd. Begin maart 2020 is het bijgewerkte ICNIRP-document gepubliceerd. Een eerste analyse
van TNO wijst uit dat de kans gering is dat de nieuwe richtlijnen strenger uitpakken. Uiteraard kan een
conclusie hierover pas definitief worden getrokken nadat de nieuwe ICNIRP-richtlijn door de Raad van
Europa is overgenomen en nadat Nederland ook een nieuwe richtlijn heeft vastgesteld.

30.
Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de richtlijnen?

Zie vraag 8.

31.
Heeft u overwogen de praktijkervaring met de radar in Wier mee te nemen in de
besluitvorming over deze plaatsing?

Bij de besluitvorming over plaatsing van de radar in Herwijnen is geen praktijkervaring met de radar in
Wier meegenomen omdat deze radar nog niet in bedrijf is gesteld. Dit vindt plaats naar verwachting in
het najaar van 2020. Te zijner tijd zullen validatiemetingen op het gebied van straling rondom de radar
in Wier worden uitgevoerd. Die resultaten zullen meegenomen worden bij de ingebruikneming van de
radar in Herwijnen.

32
Waarom zijn de omschrijvingen ‘RF velden’ en ‘samenstelling van straling gebruikt? Is het
juist dat het gaat om non-ioniserende straling en stralingscumulatie?

Zie vraag 23.

33.
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar?

Zie vraag 28.
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34.
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/april) verschijnen? Waarom
heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek?

Zie vraag 29.

35.
Hoe groot acht u het risico dat de radar te hoge stralingsdoses uitstraalt en daarom niet
voldoet aan de normen? Waarom is het risico acceptabel om de bouw door te zetten?

Het risico wordt door TNO zeer laag geacht. Om die reden acht Defensie het acceptabel om de bouw
door te zetten, zeker gezien de urgentie. TNO heeft in haar onderzoek voor de te verwachten bijdrage
aan de totale samengestelde blootstelling ruime schattingen gebruikt. De elektrische veldsterkte heeft
TNO naar boven afgerond, als daar aanleiding toe was. Zoals op pagina 19 staat: “Bij het maken van
deze veronderstellingen zal TNO eerder een waarde kiezen waardoor de berekening hoger uitvalt
(worst-case schatting), dan een waarde waardoor de samengestelde blootstelling ten opzichte van de
limietwaarde gunstiger uitvalt.”

Mocht desondanks uit praktijkmetingen blijken dat de SMART-L radar niet aan de geldende richtlijnen
voldoet, dan zal de fabrikant van de radar de systeeminstellingen daarop aanpassen.

36.
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP richtlijnen zijn aangepast moet worden nagegaan
of deze wijziging consequenties heeft voor de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.
Is het dan niet essentieel om juiste conclusies te kunnen trekken op basis van de nieuwe
richtlijnen en te wachten op deze nieuwe richtlijn?

Zie vraag 29.

37.
Op basis van welke berekeningen is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug
een probleem in de dekking vanuit Nieuw Milligen?
38.
Waarom is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem in de
dekking vanuit Nieuw Milligen?

De locatie Nieuw Milligen bevindt zich in een relatief laaggelegen gebied aan de westzijde van de
Veluwe. Daardoor is het zicht naar het oosten op lage hoogte beperkt. Ook in zuidwestelijke richting is
het zicht op lage hoogte gebrekkig. Dit wordt veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Dat betekent
dat het bereik van een radar in Nieuw Milligen op lage hoogten boven Nederland onvoldoende is. Een
situatie die ruim 40 jaar geleden werd geaccepteerd, omdat destijds een hoger vliegende dreiging werd
verwacht. Heden ten dage wordt rekening gehouden met luchtvaartuigen die ook op lagere hoogten een
dreiging kunnen vormen.

39.
Zijn de figuren op de pagina’s met het getoonde bereik van de radar in Nieuw Milligen
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar?

Zie 1.
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40.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan bij een hogere radartoren bij Nieuw Milligen?

Zie vraag 15.

41.
Wat is de maximale blootstellings-veldsterkte bij een piekvermogen op 1.500 meter afstand
gezien vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar richting het dorp Herwijnen? Valt deze op
1.500 meter wel onder de maximale blootstellingslimieten van 28-61 V/m?

De formulering van de vraag biedt twee mogelijke zienswijzen en antwoorden. Zienswijze 1, de vraag is
gericht op wat de tijdgemiddelde veidsterkte OP 1500 m is indien de radar met maximaal vermogen
opereert. In dat geval mag de tijdgemiddelde veidsterkte op 1500 m niet meer bedragen dan 47,6 V/m
wat binnen de 28 tot 61 V/m valt. Aangezien op kortere afstanden al aan de geldende ICNIRP-richtlijn
wordt voldaan, dat wil zeggen aan de limietwaarden voor zowel piekveldsterkte als de tijdgemiddelde
veldsterkte, zal er op een afstand van 1500 m zeker geen probleem ontstaan.

Zienswijze 2, de vraag is gericht op de piekveldsterkte op 1500 m afstand. In dat geval moet er
getoetst worden tegen de ICNIRP-richtlijn (1998) voor piekveldsterkte, dat wil zeggen dat voor de
primaire radar van het SMART-L systeem meer dan 1,5 kV/m mag bedragen.

42.
Welke alternatieve locaties zijn onderzocht? Wat zijn de resultaten van dat onderzoek?

Het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf is niet uitgegaan van specifieke locaties, maar heeft
de vraag centraal gesteld waar in Nederland de zuidelijke SMART-L radar geplaatst zou moeten worden,
wanneer de locatie Herwijnen niet bekend zou zijn. De opzet van het onderzoek heb ik toegelicht in
mijn brief aan de Eerste Kamer van 9 december 2019 (Kamerstuk 31936, R) en ook aan de Tweede
Kamer bij de aanbieding van het locatieonderzoek in mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936-
718).

Het zoekgebied is vastgesteld op basis van operationele criteria zoals beschreven in het
locatieonderzoek paragraaf 2.4. Vervolgens is binnen dit gebied onderzocht waar belemmeringen
verhinderen dat de radar daar goed kan functioneren. Het zoekgebied is zo stapsgewijs verkleind tot er
operationeel acceptabele locaties overbleven.

Het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf concludeert dat in het gebied tussen Nieuwpoort en
Meerkerk drie locaties te vinden zijn die operationeel vergelijkbaar kunnen zijn met de locatie
Herwijnen. Deze locaties leveren echter geen wezenlijk verschil op met Herwijnen waar het gaat om de
afstand tot woningen en bebouwde kommen. Tevens zal de realisatie van een radarstation op een
alternatieve locatie minimaal anderhalf tot twee jaar langer duren.

43.
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locaties zijn ongeldig verklaard?
En waarom?

Zie vraag 14.
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44.
Hoeveel van de onderzochte alternatieve locaties hebben een tweede radar zoals de KNMI
radar in Herwijnen? Welke overige stralingsbronnen bevinden zich in of nabij de onderzochte
alternatieve locaties?

Geen. Nederland heeft twee weerradars, een in Den Helder en een in Herwijnen. Uit de analyse van
TNO blijkt dat de invloed van de KNMI-radar relatief zeer gering is. Het locatieonderzoek was gericht op
het vinden van een operationeel geschikte locatie voor de SMART-L radar als zodanig. Er is niet
onderzocht of op de onderzochte plekken andere radars in de buurt zijn. Evenmin is geïnventariseerd
welke andere stralingsbronnen,. zoals GSM-masten, in de buurt aanwezig zijn.

45.
Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de ziekte
ALS in geval van GSM-antennestations? Klopt het dat er geen wetenschappelijke
eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS veroorzaakt?

TNO is op de hoogte van één Frans onderzoek waarin een statistisch significante verhoging van het
relatieve risico tussen ALS en de aanwezigheid van GSM-basisstations is gerapporteerd. In het TNO
rapport (TNO 2020 R10094) wordt op de conclusies en toepasbaarheid van dit Franse onderzoek in
paragraaf 2.4.3. nader ingegaan. Wetenschappelijk kan niet worden uitgesloten dat niet-ioniserende
straling geen ALS kan veroorzaken. Het TNO-rapport licht dit nader toe. Zie ook het antwoord op vraag
46.

46.
Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld? Waarom wordt er
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met straling?

De GGD is vanwege het coronavirus niet in staat om de aantallen ALS in Herwijnen te bevestigen en
een vergelijking met gemiddelden in Nederland te duiden. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan
om de oorzaak (of oorzaken) van ALS te achterhalen. Een relatie tussen de aanwezigheid van
hoogfrequente elektromagnetische velden en het veroorzaken van ALS is niet aangetoond. Op dit
moment zijn er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie tot een verhoging van het
aantal ALS patiënten kan leiden. In het TNO-rapport TNO 2020 R10094 in hoofdstuk 2.4. staat dit
toegelicht.

47.
Waarom wordt de conclusie beperkt tot de SMART-L radar en niet cumulatief en bij
piekvermogen?

Het TNO rapport (TNO 2020 R10094) stelt in hoofdstuk 7 op pagina 43 het volgende: “Uit de toetsing
blijkt dat de SMART-L voldoet aan de blootstellingsllmieten die de ICNIRP-richtlijn [1] voorschrijft. Ook
indien andere radiofrequente bronnen worden meegerekend, zoals de KNMI weerradar, mobiele
telefonie basisstations en omroep wordt aan de ICNIRP-richthjn voldaan. Dit verandert niet wanneer
eigen RF-systemen zoals de mobiele telefoon, WiFi routers en DECT-telefoon worden meegerekend. Dan
wordt ook aan de richtlijn voldaan.” De berekeningen zijn uitgevoerd voor het maximale
(piek)vermogen van de primaire radar.

Voor piekveldsterkte wordt verwezen naar Tabel 2 van het TNO rapport waarin die vergeleken wordt
met de maximale piekveidsterkte die in de ICNIRP-richtlijn wordt voorgeschreven. Echter, ICNRIP
schrijft niet voor dat deze piekveldsterkten bij elkaar opgeteld moeten worden. Als dat toch gedaan
wordt, staat daarover in het TNO-rapport: “Uit tabel 2 valt op te merken dat de te verwachten de
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blootstelling van piekveldsterkten van de verschillende gepulste RF-systemen, deze ruimschoots onder
de ICNIRP-richtljn blijft. Ook indien men ervoor zou kiezen om alle bijdragen bij elkaar op te tellen, wat
niet door de ICNIRP-richtljn wordt voorgeschreven, dan blijft die totale bijdrage onder 13%.”

48.
Hoe kunt u garanderen dat de aangehouden veldsterkte van 3 V/m voor 5G deze niet verder
zal overschrijden in de toekomst, nu in het rapport is gesteld dat niet goed kan worden
aangegeven dat wat de bijdrage aan 5G zal zijn aan de samengestelde blootstelling?
49.
Wat zijn de gevolgen indien deze bij volle uitrol van 5G boven de limiet van 28V/m tot
6lVfm gaat uitkomen? In hoeverre zal de straling van de KNMI radar en SMART-L radar in de
totale stralingsberekening meegenomen worden?
59.
Kunt u bevestigen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor 5G niet verder zal
overschrijden in de toekomst?

Ook voor het 5G-netwerk zal de dan geldende ICNIRP-richtlijn van toepassing moeten zijn. Wanneer 5G
is uitgerold, mag de samengestelde blootstelling de ICNIRP-limiet niet overschrijden. Zoals bij vraag 47
is aangegeven, ligt die totale bijdrage van verschillende gepulste RF-systemen onder de l3% van wat is
toegestaan. Met een eventuele iets hogere bijdrage van 5G dan nu ingeschat zou de samengestelde
blootstelling nog steeds ruim onder de ICNIRP-richtlijn blijven.

50.
Komt het cumulatieve stralingsniveau van p 30,9% overeen met 465 V/m?
51.
In welke verhouding staat de stralingsniveau van 465 V/m tot de door de door het ICNIRP
gehanteerde norm?

Op beide vragen is het antwoord negatief. Het cumulatieve stralingsniveau van p 30,9% komt niet
overeen met 465 V/m. TNO stelt dat de samengestelde blootstelling aan straling niet is te relateren aan
één waarde van een veldsterkte, omdat de limietveidsterkte frequentieafhankelijk is. Zie ook het
antwoord dat gegeven is bij vraag 24 en paragraaf 2.3.4 op pagina 17 van het TNO-rapport (TNO 2020
R10094).

52.
In hoeverre speelt de afstand tot de radar een rol bij de berekening van de stralingsniveaus?
Is het juist dat wanneer men zich binnen de -bij de berekening gehanteerde afstand van-
450 meter bevindt de stralingsniveaus aanzienlijk zullen stijgen? Kunt u aangeven hoeveel
en welke objecten zich binnen de -bij de berekening gehanteerde- 450 meter bevinden?

Bijlage A van het TNO-rapport TNO 2020 R10094 zet de relatie uiteen tussen veldsterkte en afstand.
Veldsterkte is omgekeerd evenredig met de afstand. Dus naarmate men in de antennebundel dichterbij
komt, neemt de veldsterkte toe. In dit kader is het belangrijk zich te vermelden dat de radarbundel niet
naar de grond gericht staat. Hierdoor neemt de elektrische veldsterkte juist af indien men op
maaiveldniveau de radartoren nadert. Zodoende ontstaat er ook op kortere afstanden geen gevaarlijke
situatie.
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53.
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V/m weergegeven worden in plaats
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet?

Zie vraag 24.

54.
Is de 100% in figuur 9 het maximale piekvermogen van 1506V! m?

Nee, in deze figuur gaat het om de tijdgemiddelde veidsterkten, niet om piekveidsterkte. Voor het
omrekenen van percentage naar veidsterkte, zie de beantwoording van vraag 24.

55.
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale blootstellingslimieten van
28-61 V/m, wat is dan de minimale afstand tussen de radar en de dichtstbijzijnde woning?
56.
Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het
worst case scenario?
62.
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle afstanden
van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter hij piekbelasting in het worst
case scenario?
64.
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale
blootstellingslimieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken van de
afstand die nodig is tussen de radar en de dichts-bijzijnde woning in het “worst case”
scenario?
65.
Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, bij piekbelasting in het
worst case scenario?

Bij de beantwoording van vraag 55 wordt uitgegaan dat de in de vraag genoemde elektrische
veidsterkten de waarden zijn die worden gegeven in tabel 7 van de INCIRP-richtlijn (uit 1998) voor de
frequenties tussen 10 MHz en 300 GHz. In het TNO rapport (TNO 2020 R10094) is getoetst tegen de
ICNIRP-richtlijn (1998) en zijn de bijbehorende frequentieafhankelijke limietwaarden gebruikt. Als de
Raad van Europa de recente herziening van deze ICNIRP richtlijn adviseert, zal TNO deze analyse tegen
de nieuwe richtlijn wederom uitvoeren.

Met betrekking tot de vraag wat de minimale afstand moet zijn tussen radar en woning, blijkt uit de
analyse die de radarfabrikant heeft uitgevoerd en die door TNO is gevalideerd, dat de radar op
maaiveidhoogte tot zeer dichtbij veilig benaderd kan worden. Zie ook de uitleg bij vraag 52. Op een
hoogte van zo’n 7 meter boven het maaiveld geldt, volgens de opgave van de fabrikant, een veilige
afstand van circa. 100 meter afstand in de zogenaamde sta rende modus. Op circa 200 meter afstand
kan de radar tot een hoogte van circa 10 meter boven de grond veilig worden benaderd. Vanaf circa
225 meter geldt zelfs helemaal geen afstand beperking. Deze starende modus wordt zoals aangegeven
bij vraag 74 slechts weinig gebruikt. In de veel meer voorkomende roterende modus is er tot circa 17
meter hoogte geen enkele beperking om de radar zeer dicht te naderen. Op circa 100 meter afstand tot
de radar is er een veilig gebied vanaf het maaiveld tot op een hoogte van circa 25 meter.
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Dit geeft aan dat conform de geldende richtlijnen ook de tijdelijke bewoonde unit op circa 370 m
afstand van de radar als veilig kunnen worden beschouwd. Zie ook vraag 61 over de feitelijke afstanden
van de woningen tot de radar.

Defensie ziet mede gezien de bovenstaande veiligheidsmarges geen aanleiding of noodzaak om
stapsgewijs van 50 tot 1500 meter (zoals genoemd in de vragen) nieuwe berekeningen te laten maken.
Op alle relevante afstanden worden de normen, ook in combinatie met andere stralingsbronnen, immers
niet overschreden. Daarnaast zal Defensie voor ingebruikname metingen in de praktijk doen zodat
zeker gesteld kan worden dat de radar voldoet aan de geldende richtlijnen.

57.
Waarop zijn de, ten opzichte van 3G en 4G lagere, waardes van 5G in figuur 4 en 5
gebaseerd?
66.
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huidige mobiele telefonie 3G en
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes?

De waardes van 513 zijn gebaseerd op metingen die zijn uitgevoerd door Agentschap Telecom. In het
TNO rapport (TNO 2020 R10094) zijn dat de referenties [22] (T. Tuhehay, ,,Rapport project EMV,”
Agentschap Telecom, Amersfoort, 2017.) en [26] (Agentschap Telecom, ,,Veldsterktemetingen op 5G-
testiocaties,” Agentschap Telecom, September 2019).

58.
Wat is het piekvermogen van de KNMI radar? Welke invloed heeft dit op het maximale
stralingsniveau, rekening houdend met de conclusies uit het (aangepaste) RIVM rapport uit
2004 over de KNMI radar in De Bilt (met een piekvermogen van 250.000 Watt) waarin is
gerapporteerd dat piekwaarden van 80 V/m op 1000 meter afstand zijn gemeten op 2 meter
hoogte?
63.
Is het juist dat de KNMI-radar in De Bilt een piekwaarden van 80 V/m heeft bij een
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KNMI-radar in Herwijnen een
piekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling van de KNMI-radar amper
invloed heeft op het maximale stralingsniveau in Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe
is dat te verklaren?
67.
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen?

In Appendix A van het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) is het piekvermogen van de KNMI-radar
vermeld van 500 kW. De bijdrage van dit systeem aan het totaal is relatief gering vanwege de volgende
radareigenschappen:

• de duty-cycle (de verhouding tussen zendtijd en luistertijd) is zeer laag;
• de radarbundel is relatief smal;
• tijdens een scan van 41/2 minuut wordt gedurende die scan slechts 0.1% van de tijd een

waarnemer tijdens de scan van de KNMI radar ‘belicht’;
• de radarbundel is niet op de grond gericht.

De aanwezigheid van een KNMI-radar heeft gezien de bovengenoemd eigenschappen zeer weinig
impact op de totale hoeveelheid straling in de omgeving van Herwijnen. In het TNO-rapport wordt die
bijdrage berekend op 0,1°h als onderdeel van de in totaal 24,9% (Figuur 8, samengestelde
blootstelling, maximale waarde in normaal bedrijf) van de ICNIRP-richtlijn (1998).
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59.
Kunt u bevestigen dat de aangehouden veidsterkte van 3V/m voor 5G niet verder zal
overschrijden in de toekomst?

Zie vraag 48.

60.
Waarom er in de samengestelde blootstellingen geen resultaten in V/m weergegeven, maar
alleen een percentage ICNIRP?

Zie vraag 24.

61.
Klopt het dat de dichtstbijzijnde boerderij niet op 450 meter ligt, maar op 350 meter? Klopt
het dat daarbij niet ook de stralingsbelasting van de KNMI-radar en de scheepsradars is
opgeteld? Waarom is niet de juiste afstand aangehouden tot de eerste woning?

In het locatieonderzoek is uitgegaan van de feitelijke afstanden tussen de beoogde locatie van de radar
6p het perceel aan de Broekgraaf en de betrokken woningen in de omgeving. De woningen liggen op de
percelen van boerderijen. De dichtstbijzijnde boerderij is die aan de Nieuwe Steeg nr. 56. De radar komt
midden op het perceel aan de Broekgraaf te staan, terwijl de bestaande woning van de boerderij aan de
Nieuwe Steeg aan de zuidzijde van het bouwviak staat. De gemeten afstand tussen de nieuwe locatie
van de radar en deze woning is ruim 440 meter. Zoals beschreven in het locatieonderzoek (pagina 15,
figuur 7 en voetnoot 3) is deze afstand afgerond op 10 meter waardoor voor het locatieonderzoek 450
meter is aangehouden. Ook TNO is van deze afstand uitgegaan.

Gebleken is dat op het perceel van de boerderij aan de Nieuwe Steeg in 2018 een tijdelijke vergunning
is verleend voor een woonunit. Deze woonunit staat noordelijker op het bouwvlak van de boerderij en
daarmee ook 70 tot 80 meter dichterbij het perceel aan de Broekgraaf. Omdat het een tijdelijke
vergunning betreft, is daar verder geen rekening mee gehouden. Zoals gesteld bij vraag 55, woningen
op meer dan circa 200 meterafstand van de radar kunnen als veilig worden beschouwd.

62.
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle afstanden
van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst
case scenarÏo?

Zie vraag 55.

63.
Is het juist dat de KNMI-radar in De Bilt een piekwaarden van 80 V/m heeft bij een
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KNMI-radar in Herwijnen een
piekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling van de KNMI-radar amper
invloed heeft op het maximale stralingsniveau in Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe
is dat te verklaren?

Zie vraag 58.
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64.
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale
blootstellingslimieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken van de
afstand die nodig is tussen de radar en de dichts-bijzijnde woning in het “worst case”
scenario?

Zie vraag 55.

65.
Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, bij piekbelasting in het
worst case scenario?

Zie vraag 55.

66.
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huidige mobiele telefonie 3G en
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes?

Zie vraag 57.

67.
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen?

Zie vraag 58.

68.
Hoe kan het dat de limiet samengestelde blootstelling in starende modes in figuur 9 gesteld
is op 1506V/m, terwijl de blootstellingslimiet volgens de overheid is gesteld op 28-61 V/m?
Kunt u dit verschil verklaren?

Een gepuist radarsysteem voldoet aan de ICNIRP-richtlijn (1998) pas als gelijktijdig aan twee
voorwaarden voldaan wordt. Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde elektrische veldsterkte
onder de daarbij behorende limietwaarde liggen. Voor de primaire radar van SMART-L bedraagt deze
limietwaarde 47,6 V/m (wat tussen 28 en 61 V/m ligt). Anderzijds moet de piekwaarde van het
(gepulste) elektrische veld onder de daarbij behorende limietwaarde liggen. Voor de primaire radar van
SMART-L bedraagt die limietwaarde 1506 V/m. Er zijn dus twee criteria met verschillende limietwaarden
in de richtlijn. TNO heeft over beide criteria gerapporteerd.

69.
Zouden de piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m kunnen leiden tot
gezond heidsschade?

TNO stelt dat dit niet waarschijnlijk is. Immers, als aan de ICNIRP-richtlijn voldaan wordt, zijn er geen
negatieve effecten op de gezondheid te verwachten. Op pagina 16 van het TNO-rapport (TNO 2020
R10094) staat “Belangrijk is te vermelden dat volgens de huidige inzichten ‘onder de ICNIRP-Iimiet’
betekent dat aan de mens voldoende bescherming wordt geboden tegen negatieve effecten van
blootstelling aan elektromagnetische velden.” Dit reflecteert de huidige wetenschappelijke inzichten.
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70.
Hoe hoog is de absolute piek die aan straling uitgezonden zou kunnen worden? Hoe vaak zal
de SMART-L radar dit piekvermogen uitzenden’

TNO heeft voor hun evaluaties toegang tot de technische eigenschappen van de SMART-L. Hierdoor zijn
de gerapporteerde gegevens door TNO de waarden die als realistisch kunnen worden beschouwd. Het
precieze piekvermogen binnen de cyclus van zenden en ontvangen van de primaire radar van SMART-L
kan niet worden vermeld in een ongerubriceerde notitie.

71.
Wat is het maximale vermogen van de radar in megawatt en wat is het piekvermogen aan
veldsterkte in V/m?

Zie vraag 28.

72.
Hoe kunt u garanderen dat de KNMI radar en SMART-L radar, die los van elkaar een
piekveidsterkte boven de 61 V/m en 50V/m kunnen hebben, over een langere periode
voldoen aan de ICNIRP normen?

De ICNIRP richtlijn schrijft geen methodiek voor om samengestelde piekblootstelling te toetsen. Zie
TNO rapport (TNO 2020 R10094) paragraaf 5.3 op pagina 39. Als men ervoor zou kiezen om iedere
afzonderlijke bron, genormeerd naar de voor die bronfrequentie geldende limietwaarde voor de
piekveldsterkte, alle verschillende bijdragen op te tellen, dan nog blijft het totaal onder 13%, zoals de
tabel 2 op bladzijde 39 weergeeft.

73.
Is het juist dat ICNIRP een maximale piekbelasting van 6 minuten heeft? Is het juist dat
hiermee een piekbelasting per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat dan?

Nee, dat is niet juist. Voor een (gepulst) radarsysteem geeft de ICNIRP richtlijn twee voorwaarden.
Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde RMS elektrische veldsterkte onder de limietwaarde
liggen. Anderzijds moet de piekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de bijbehorende
piekwaardelimiet liggen. Aan beide voorwaarden moet worden voldaan. De zes minuten tijdgemiddelde
is een zogenaamd “moving average” gemiddelde. Over ieder tijdinterval van zes minuten mag de
gemiddelde RMS-waarde de limietwaarde niet overschrijden.

74.
Hoe vaak zal de SMART-L radar het maximale piekvermogen uitzenden? Per week? Maand?
Jaar?

Bij de beantwoording is de veronderstelling dat de vraag zich richt op hoe vaak de starende modus
wordt gebruikt. Defensie is voornemens diverse malen per jaar te oefenen met één van de twee
SMART-L radars in de starende modus. Het exacte aantal is afhankelijk van de nationale en
internationale oefeningen waarbij het nodig is om de radar in de starende mode in te zetten. Dat is
weer gekoppeld aan de gereedstellingseisen van Defensie. Voorts kan het voorkomen dat één of beide
radars in de starende mode worden ingezet voor ernstinzet. Ernstinzet laat zich niet voorspellen.
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75.
Bent u ermee bekend dat deze piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m wel
kunnen leiden tot gezondheidsschade?

Bij zeer hoge intensiteiten van gepulste elektromagnetische velden kan ‘elektroporatie’ optreden, dat
wil zeggen dat het celmembraan doorlatend wordt. Echter, bij Defensie en TNO is geen
wetenschappelijk geaccepteerd inzicht bekend waaruit dit zou blijken dat elektroporatie optreedt bij
piekveldsterkten die door de ICNIRP-1998 richtlijn als limietwaarde wordt voorgeschreven. Er is
rekening gehouden met de piekwaarde van het (gepulste) elektrische veld van de radar dat die onder
de bijbehorende piekwaardelimiet moet liggen van de ICNIRP norm.

76.
Hoe verklaart u de verschillen in de uitkomsten tussen het TNO memorandum van juni 2019
en het TNO Evaluatie rapport van februari 2020?
77.
Wat is de verklaring voor de verschillen in uitkomsten tussen het TNO memorandum van juni
2019 en het TNO evaluatierapport van februari 2020?

In het TNO-rapport (TNO 2020 R10094) staat op pagina 29 hierover het volgende: “Deze nieuwe
informatie is in hoofdstuk 5 gebruikt en hebben geleid tot een nauwkeurigere bepaling van, met name
voor de starende modus, de elektrische veldsterkten dan TNO in een recent memorandum [20] heeft
gebruikt.” In dit citaat wordt met “nieuwe informatie” de herziene versie van de rapportage van THALES
bedoeld (Engineering Analysis Report SMART-L EWC GB, nummer 9505301286_EAR_715_NLD Versie
02). Hiermee hebben de auteurs van het TNO-rapport de verschillen toegelicht.

78.
Is het (technisch) mogelijk dat de over 6 maanden operationele SMART-L Radar in Wier de
(eventuele) uitval van de MPR radar in Nieuw Milligen kan opvangen? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, in hoeverre is dit meegenomen bij de plaatsing in Herwijnen?

De noordelijke en zuidelijke radar kunnen elkaars taken ‘opvangen’ bij gepland onderhoud of
ongeplande uitval van één van de radars. Echter, voor een goede taakuitvoering heeft Defensie
minimaal twee radars nodig om aan de operationele behoefte aan radardekking te voldoen. Als de MPR
in Nieuw Milligen uitvalt, nadat de SMART-L radar in Wier is opgeleverd en voordat de SMART-L op
Herwijnen is opgeleverd, dan zal Defensie worden geconfronteerd met een beduidende operationele
beperking. Omdat de kans daarop steeds verder toeneemt, gezien de leeftijd van en onderhoudsstaat
van de MPR, is de plaatsing van de SMART-L op Herwijnen urgent.

79.
Heeft de SMART-L op Nieuw Milligen meer of minder last van de windmolens dan de situatie
in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dit toelichten?

Zie vraag 12.

80.
Waarom is gekozen voor een RCR met betrekking tot Herwijnen?

Het toepassen van de RCR is de enige manier om een procedure, waarvoor de lokale overheid de
medewerking heeft gestaakt, toch op een zorgvuldige manier doorgang te kunnen laten vinden.
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81.
Wanneer komt u met een eigenlijk wettelijke blootstellingslimieten zoals België, Italië?
Indien u met een vergelijkbare wettelijke blootstellingslimieten zou komen, wat betekent dat
voor de situatie van Herwijnen met 5G, KNMI radar, SMART-t.. radar en scheepvaart?
83.
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstellingslimieten heeft en dat het voornemen is deze
limieten wel in te voeren in verband met de installatie van 5G? Wat betekent dat voor de
situatie in Herwijnen met 5G in het licht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de
scheepvaart?

In Nederland wordt voor het bepalen van blootstetlingslimieten de geldende ICNIRP-richtlijn
gehanteerd. In diverse uitspraken gedaan door de Raad van State wordt de toepassing door de
overheid van de ICNIRP-richtlijn in ruimtelijke besluiten zoals bij bestemmingsplannen en
omgevingsvergunningen bevestigd, zoals ook in het TNO-rapport is aangegeven. Of en wanneer de
Nederlandse overheid de toekomstige aanbeveling van de Raad van de Europa in nationale regelgeving
overneemt, is nog niet bekend.

82.
Klopt het dat TUV Rheinland de referentiemeting heeft uitgevoerd? Klopt het dat dit bedrijf
geen geaccrediteerd testinstituut is voor de referentienormen? Waarom is in dat geval de
opdracht toch aan dit bedrijf gegeven?

Ja, TÜV Rheinland heeft een referentiemeting uitgevoerd. TÜV Rheinland is geaccrediteerd voor het
uitvoeren van elektromag netische effecten metingen in een laboratoriumomgeving. Echter, specifieke
veidmetingen, waarbij de omgevingsinvioeden niet geheel kunnen worden gecontroleerd, zijn nagenoeg
niet te accrediteren. De aanwezige accreditatie als testinstituut wordt gezien als een bewijs van
vakmanschap om de in opdracht uitgevoerde metingen adequaat uit te kunnen voeren.

83.
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstellingslimieten heeft en dat het voornemen is deze
limieten wel in te voeren in verband met de installatie van 5G? Wat betekent dat voor de
situatie in Herwijnen met 5G in het licht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de
scheepvaart?

Zie vraag 81.
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doc 426

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DJZ/CI BST
Verzonden: donderdag 2 april 2020 17:04
Aan:. AL/DS/DAOG; AL/HDB;

BS/AL/DCO; EMSD, CLSKIPLV C
LSK/DO/C4ISR/SAI R C2; DMO/PROJ N/SIGP;

CC: /AL/DJZ; Bos, Nl, Mr., BS/AL, Mi, Mr.,
BS/AL/DJZ/Cl BST;

Onderwerp: RE: nota DJZ vervolgvragen Stas
Bijlagen: Nota vaststellingsovereenkomst vervolgvragen Stas def gecorrigeerd .pdf

Beste allen,

Vanmorgen heb ik n.a.v. onderstaande mail nogmaals gesproken met en pas tijdens dat gesprek
werd duidelijk dat haar advies niet namens DC0, maar als aanzet voor een advies van DGB was
bedoeld. I.o.m. heb ik daarom de twee zinnen in de nota van DJZ waarin wordt gerefereerd aan
het advies van DCo gecorrigeerd. Inhoudelijk is er niets gewijzigd. Zie in de bijlage de gecorrigeerde
versie. Graag de vorige versie als niet verzonden beschouwen.

Ik moet nog kijken hoe ik deze gecorrigeerde versie in x-post kan hangen.

Met vriendelijke groet,

Senior juridisch bestuurlijk adviseur
Cluster Destuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC 1 Kalvermarkt 32 1 2511 DS 1 Den Haag 1
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 585

T:
mindef.nl

Woensdagmiddag Vrij

Van: BS/AL/DJZ/Cl BST
Verzonden: donderdag 2 april 2020 09:43
Aan: AL/DS/DAOG; AL/HDB; BS/AL/DCO;

DMO/PROJN/STGP;

BS/AL/DJZ; AL/DJZ/Cluster CR; /AL/D]Z/Cl BST
Onderwerp: nota DJZ vervolgvragen Stas

Beste allen,

Naar vorige week bleek is er vanuit DCo een andersluidend advies uitgegaan met betrekking tot het al
dan nïet tekenen van de concept-vaststellingsovereenkomst dan hetgeen DJZ begin februari heeft
geadviseerd. Dat kan natuurlijk. Verschillende perspectieven dragen uiteindelijk allemaal bij aan de
afgewogen beslissing die genomen moet worden.



Omdat in het advies van DCo echter ook mededelingen en aannames werden gedaan met betrekking
tot precedentwerking, ziet DJZ zich genoodzaakt om de juridische consequenties van
precedentwerking in deze casus nog een keer uiteen te zetten.

Omdat inmiddels duidelijk is dat er vanuit DGB ook nog een nota aan de Stas zal volgen met daarin
een integraal politiek-bestuurlijk advies, heeft D]Z een vervolgnota opgesteld t.a.v. de DGB i.p.v. aan
de Stas, met daarin tevens de vragen van de Stas n.a.v. de vorige nota en de antwoorden daarop. Zo
wordt voorkomen dat de Stas via verschillende kanalen zelfstandige adviezen krijgt op dit onderwerp
en kan DGB de vervolgnota van DJZ gebruiken ten behoeve van het DGB-advies.

In de bijlage ontvangen jullie deze vervolgnota. Zoals jullie kunnen lezen blijft DJZ bij het advies om
de overeenkomst zoals deze nu voorligt niet te tekenen, maar actief een alternatief te bieden.

DG8 en DC0 krijgen de nota ook via x-post aangeboden. De nota is overigens wegens omstandigheden
niet voorzien van een natte handtekening, maar is wel geparafeerd door d-DJZ in x-post.

Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag.

Met vriendelijke groet,

Senior juridisch bestuurlijk adviseur
Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC 1 Kalvermarkt 32 1 2511 ES 1 Den Haag 1
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 585

T:
mindef.nl

Woensdagmiddag vrij

2
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BS/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: donderdag 2 april 2020 12:33
Aan:
Onderwerp: RE: nota DJZ vervolgvragen Stas

Dank! Ik ben bang voor het laatste (vertraging), maar ik ga er vanuit dat dit voor zowel het wel als het niet
tekenen het geval is. Daarbij denk ik dat het de vraag moet zijn aan de betreffende familie wat zij nu exact willen
en zal met hun communicatie moeten plaatsvinden, voordat er een beslissing gaat worden genomen.

Groet,

Van: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: donderdag 2 april 2020 10:15
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: FW: nota DJZ vervolgvragen Stas

Mooie casus, goed dat dit op het scherpst van de snede aan de voorkant wordt beslecht. Het wordt al
met al een zeer overwogen maar lastig besluit; ik hoop dat we hier geen nadelen (lees: vertraging)
van gaan van gaan ondervinden.

“Over naar u, Stas!”

Van: BS/AL/DJZ/ClBST mindef.nl>
Verzonden: donderdag 2 april 2020 09:43
Aan: AL/DS/DAOG mindef.nl>; AL/HDB

mindef.nl> BS/AL/DCO mindef.nl>;
mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP

mindef.nl>; rijksoverheid.nl>
CC: ., BS/AL/DJZ @mindef.nI>; AL/DJZ/Cluster CR

@mindef.nl>; /AL/DJZ/CI BST @mindef.nl>
Onderwerp: nota D]Z vervolgvragen Stas

Beste allen,

Naar vorige week bleek is er vanuit DCo een andersluidend advies uitgegaan met betrekking tot het al
dan niet tekenen van de concept-vaststellingsovereenkomst dan hetgeen DJZ begin februari heeft
geadviseerd. Dat kan natuurlijk. Verschillende perspectieven dragen uiteindelijk allemaal bij aan de
afgewogen beslissing die genomen moet worden.

Omdat in het advies van DC0 echter ook mededelingen en aannames werden gedaan met betrekking
tot precedentwerking, ziet DJZ zich genoodzaakt om de juridische consequenties van
precedentwerking in deze casus nog een keer uiteen te zetten.

Omdat inmiddels duidelijk is dat er vanuit DGB ook nog een nota aan de Stas zal volgen met daarin
een integraal politiek-bestuurlijk advies, heeft DJZ een vervolgnota opgesteld t.a.v. de DGB i.p.v. aan
de Stas, met daarin tevens de vragen van de Stas n.a.v. de vorige nota en de antwoorden daarop. Zo
wordt voorkomen dat de Stas via verschillende kanalen zelfstandige adviezen krijgt op dit onderwerp
en kan DGB de vervolgnota van DJZ gebruiken ten behoeve van het DGB-advies.

In de bijlage ontvangen jullie deze vervolgnota. Zoals jullie kunnen lezen blijft DJZ bij het advies om
de overeenkomst zoals deze nu voorligt niet te tekenen, maar actief een alternatief te bieden.



DGB en DCo krijgen de nota ook via x-post aangeboden. De nota is overigens wegens omstandigheden
niet voorzien van een natte handtekening, maar is wel geparafeerd door d-DJZ in x-post.

Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag.

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 1 Den Haag 1
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag 1 MPC 58B

T:
mindef.nl

Woensdagmiddag vrij

2
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BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: woensdag 15 april 2020 13:49
Aan:
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

AL/HDB
Onderwerp: RE: Hoogt radartoren AOCS NM

Beste

Dank voor je bericht. Ik denk dat jouw vermoeden correct is. De vraag of dit in een rapportage aan CLSK is
opgenomen weet ik echter niet uit mijn hoofd. Ik moet naar TNO om dit uit te zoeken, ik kom namelijk vanuit huis
niet op mijn ‘confi-werkstation’.

De optie van een extreem hoge toren in Nieuw Milligen is met Thales besproken. Thales heeft gesteld dat een
extreem hoge gepositioneerd systeem consequenties heeft voor de radardekking en dat een studie vereist is om dit
in kaart te brengen. Ik begrijp dit; de radar zal namelijk mogelijk meer last krijgen van grondclutter. Omdat het plan
door een ieder werd gezien als onnodig (het perfecte kavel Herwijnen was reeds aangekocht) en ook wel als ridicuul,
is er verder tot op heden geen aandacht aan besteed.

Ik zal kijken of ik aan het eind van de dag naar TNO kan gaan, en rapporteerje daarna over de rapportage-vraag.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl
Sent: Wednesday, April 15, 2020 1:10 PM
To:
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: Hoogt radartoren AOCS NM

Goedemiddag

Op ons verzoek heb je in 2019 berekend hoe hoog de radartoren op AOCS NM zou moeteb zijn om tot en
operationeel acceptabele dekking van de Randstad te komen. Dat was volgens mij 143 meter. Is dat opgenomen in
een formele rapportage naar CLSK? Zo ja, heb je die? En zitten daar dan ook de bedenkingen bij tav het “omlaag
kijken” van de radar en de gevolgen daarvan op het gebied van ground-clutter? Ik kan dat helaas niet meer vinden in
mijn opgeslagen documenten.
Zou je de gegevens ajb willen mailen aan

Dankl

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicoTs 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 in which you use
it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

2
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BS/AL/DCO

AL/HDB
Verzonden: woensdag 15 april 2020 18:02
Aan:
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOotr;

ALIDS/DAOG
Onderwerp: RE: Hoogt radartoren AOCS NM

je maakt e blij als je de email nog een keer aan mij en kunt sturen

From:
Sent: woensdag 15 april 2020 16:47
bI

Cc: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLu0ptr; AL/HDB
Subject: RE: Hoogt radartoren AOCS NM

Beste

Als vervolg op mijn vorige email van begin deze middag: er is geen TNO rapport of memorandum waarin staat dat
een radartoren te Herwijnen circa 145 m hoog moet zijn opdat de Randstad afgedekt wordt. TNO heeft dit wel
echter wel onderzocht, en per erna II gerapporteerd aan en aan Als je wilt dan kan ik
die e-mail nog een keer sturen.

Zoals in mijn vorige email e-reeds gesteld: bij installatie op een extreem hoge toren zal de sterkte van reflecties aan
de grond anders zijn. Een studie is nodig om na te gaan hoe dit fenomeen de radardekking beinvioedt.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nI mindef.nl>
Sent: Wednesday, April 15, 2020 1:10 PM
To: tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: Hoogt radartoren AOCS NM

Goedemiddag

Op ons verzoek heb je in 2019 berekend hoe hoog de radartoren op AOCS NM zou moeteb zijn om tot
en operationeel acceptabele dekking van de Randstad te komen. Dat was volgens mij 143 meter. Is
dat opgenomen in een formele rapportage naar CLSK? Zo ja, heb je die? En zitten daar dan ook de
bedenkingen bij tav het “omlaag-kijken” van de radar en de gevolgen daarvan op het gebied van
ground-clutter? Ik kan dat helaas niet meet vinden in mijn opgeslagen documenten.
Zou je de gegevens ajb willen mailen aan

Dank!

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. 1f you are not the addressee or if this mesage was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepis no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use
t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

2



idoc 432

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 16 april 2020 09:37

RE: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Dank voor je ondersteuning,

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 15 april 2020 18:5 1
Aan: AL/HDB;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;
Onderwerp: FW: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Heren,

./DS/DAOG

Bijgaand is mijn email waaruit blijkt dat je de antenne op een ‘paal’ van 145 m moet zetten (in Nieuw Milligen), als je de
randstaddekking wilt halen die met Herwijnen mogelijk is (paal circa 25 m). Een beetje complexe zin, excuses.

Vriendelijke groet,

From:
Sent: Friday, September 27, 2019 2:30 PM
To: mindef.nl’ mindef.nl>; mindefnl
Subject: 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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Vragen van de vaste commissie voor Defensie aan de staatssecretaris van Defensie inzake
onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) voor de radar in Herwijnen.
De vragen zijn ingezonden op 05 maart 2020 met kenmerk 31936-718/2020D09209.

1.
Is het onderzoek van TNO ‘Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar’ gebaseerd op de
technische vermogens van een nog te plaatsen SMART-L radar of op de vermogens van de
huidige installaties in Wier en Nieuw-Milligen?
2.
Indien het juist is wat medewerkers van Thales in pers hebben gemeld over de nieuwe
SMART-L radar die in Wier is geplaatst, dat ‘alle grote gevaren binnen 500 kilometer worden
gedetecteerd, op 60 kilometer kan hij een ijzeren object ter grootte van een tennisbal
herkennen’, waarom is dan een tweede SMART-L. radar hoe dan ook nodig?’
3.
Klopt het dat een tweede SMART-L radar een reserveradar is ‘om het simpele feit dat als er
een kapotgaat, er altijd nog een andere is’?2 Zo ja, waarom is er dan haast om die tweede
radar in bedrijf te nemen, nu er zeer spoedig een nieuwe in Wier in bedrijf wordt genomen?
39’
Zijn de figuren op de pagina’s met het getoonde bereik van de radar in Nieuw Milligen
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar?

Bij de beantwoording van de Kamervragen die van technische aard zijn of betrekking hebben op de
onderzoeken die ik u op 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr. 718) heb toegestuurd, is gebruik
gemaakt van de expertise van TNO en het Rijksvastgoedbedrijf. In de beantwoording wordt daarnaar
verwezen.

Het “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar” van het Rijksvastgoedbedrijf heb ik aan uw Kamer
toegestuurd als bijlage bij mijn brief van 6 februari 2020 (Kametstuk 31936 nr. 718). Hiermee heb ik
invulling gegeven aan de motie Voordewind (Kamerstuk 31.936 nr. 655). Dit onderzoek is uitgevoerd
met het doel om geschikte locaties voor de SMART-L radar te kunnen selecteren. Hiervoor is, zoals in
het rapport vermeld staat, het onderzoek gebaseerd op zichtlijn berekeningen op lage hoogte en tevens
optimale spreiding van de radars. Bij de zichtlijnen is het relevant te weten welke obstakels in welke
mate het radarbeeld op lagere hoogte verstoren. Daarnaast speelt de kromming van de aarde een rol
bij het positioneren van radars die tezamen een zo groot mogelijke dekking moeten geven. Het type
radar (oude MPR dan wel nieuwe SMART-L) en de toegepaste vermogens zijn niet relevant voor het
berekenen van die zichtlijnen. Het gaat om het oppervlak op lage hoogte dat vanaf een bepaalde
radarpositie wordt gezien.

De afstand waarop een klein object kan worden gedetecteerd is enerzijds afhankelijk van de
radarprestaties. Anderzijds is detectie van een object alleen mogelijk indien een vrije zichtlijn tussen
dat object en de radar bestaat. Zoals vermeld in het rapport kan één radar door de kromming van de
aarde op grotere afstand objecten niet op lagere hoogtes zien. Ook als gevolg van bebouwing en
hoogteverschillen in het terrein is het nodig dat tenminste twee gevechtsleldingsradars het
bewakingsgebied overzien. De tweede SMART-L radar is derhalve geen reserveradar.

1 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020
2 Nederlands luchtruim veilig door nieuwe radars Thales, Tubantia, 10 Januari 2020
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4.
Is het mogelijk dat aangrenzende radars, zoals bijvoorbeeld in Duitsland of België, de taken
van de SMART-L radar zouden kunnen overnemen?

Dat is slechts deels mogelijk. Zoals in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar”
vermeld, zijn de Nederlandse gevechtsleidingsradars met radarsystemen in België en Duitsland in een
netwerk verbonden. Dit zorgt ervoor dat ook de grensgebieden voldoende zijn afgedekt. Echter
Defensie is niet in staat met slechts een SMART-L radar en daarnaast alleen met buitenlandse radars,
waarover Defensie geen controle heeft, het gehele bewakingsgebied op lage hoogte te overzien.
Bovendien moet Defensie met haar eigen radarsystemen in hoge mate autonoom kunnen zijn voor de
bewaking van het nationale luchtruim in het kader van de eerste en derde grondwettelijke hoofdtaak
van Defensie.

5.
Op welke wijze zullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppeld worden aan de
SMART-t.. op de Nederlandse fregatten? Kunt u bevestigen dat de radargegevens van de
marine gekoppeld worden aan die van de op land geplaatste radars?

Als er een operationele behoefte bestaat, kan de informatie over het luchtbeeld van de op land
geplaatste SMART-L radar en de SMART-L radars op de Nederlandse fregatten worden gecombineerd
door gebruik te maken van een tactische data link. De radars kunnen elkaar aanvullen met
luchtbeeldinformatie, maar niet elkaars taak overnemen.

6.
Hoe beoordeelt u het risico dat de aanwezigheid van de SMART-L radar op de betreffende
locatie in Herwijnen in de toekomst niet meer binnen de stralingslimiet valt door nieuw
wetenschappelijk inzicht en/of striktere normen?
7.
Hoe kunt u nog precies “rekening houden” met het wijzigen van de ICNIRP-richtlijn als de
SMART-L radar al is geplaatst?

De nieuwe set richtlijnen van de International Commission on Non-lonizing Radiation Protection
(ICNIRP) is recent vastgesteld. Daarmee zijn deze echter nog niet van toepassing verklaard. Het zal nog
enige tijd in beslag nemen voordat duidelijk wordt of de Raad van de Europese Unie de nieuwe ICNIRP
richtlijn overneemt en vervolgens hoe Nederland die gaat interpreteren. Omdat de nieuwe richtlijn maar
weinig verschilt van de oude richtlijn, verwacht ik geen andere conclusies dan zoals in het TNO-rapport
“Evaluatie van gezondheidsaspecten door RF-velden afkomstig van de voorgenomen SMART-L radar te
Herwijnen” (met nummer TNO 2020 R10094; hierna: TNO-rapport gezondheidseffecten) zijn gegeven.
Om hiervan zeker te zijn, heb ik TNO gevraagd te onderzoeken of de herziening van de ICNIRP-richtlijn,
indien die in Nederland zou kunnen gaan gelden, mogelijk invloed heeft op de conclusies in het TNO-
rapport gezondheidseffecten. Daarnaast zal, zoals ik heb toegezegd (Kamerstuk 31936, nr. 662,
165192.18 en 165192.19), voorafgaand aan de operationele ingebruikname van de radar in de praktijk
gemeten worden of de radar voldoet aan de dan geldende ICNIRP-richtlijn. De radar wordt alleen in
gebruik genomen wanneer aan de geldende richtlijnen wordt voldaan.
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8.
Indien uit de stralingsmeting die u wilt uitvoeren na plaatsing van de SMART-L radar een
contra-indicatie blijkt, welke stappen kunt u dan nog zetten? Overweegt u dan alsnog om de
radar elders te vestigen? Zo nee, wat is het nut dan precies van die controle?
30.
Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de richtlijnen?
35.
Hoe groot acht u het risico dat de radar te hoge stralingsdoses uitstraalt en daarom niet
voldoet aan de normen? Waarom is het risico acceptabel om de bouw door te zetten?

In het AO van 4 september 2019 heb ik toegezegd dat er diverse waarborgen in het stapsgewijze
proces zitten. De eerste stap is afgerond met de onderzoeken naar alternatieve locaties en
gezondheidseffecten die ik u op 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr. 718) heb toegestuurd. De
uitkomsten van het TNO-rapport laten zien dat de nieuwe radar aan de geldende ICNIRP-richtlijnen zal
voldoen. Op dit moment zijn de ICNIRP-richtlijnen uit 1998 van kracht. Begin maart 2020 zijn nieuwe
ICNIRP-richtlijnen gepubliceerd. Over deze herziening moet de Raad van de Europese Unie nog
adviseren, daarna moeten ze in Nederland nog van kracht worden verklaard. Omdat de aanpassingen in
de richtlijnen beperkt van omvang zijn, verwacht ik, zoals het er nu naar uitziet, niet dat dit zal leiden
tot ingrijpende wijzigingen aan de conclusies en aanbevelingen van het TNO-rapport. Ik heb TNO
gevraagd een analyse op de nieuwe ICNIRP-richtlijnen uit te voeren zodat het zeker is dat Defensie aan
de nieuwe richtlijnen voldoet indien ze van kracht worden.

De tweede stap is het zorgvuldig doorlopen van de Rijkscoördinatieregeling die moet leiden tot een
Rijksinpassingsplan. Onderdeel van deze stap is de vergunningverlening voor de bouw en het in gebruik
nemen van de radar. Pas als de vergunningen zijn verkregen kunnen de bijbehorende activiteiten
worden uitgevoerd.

Als derde stap geldt dat, zoals ik aan zowel de Eerste Kamer als uw Kamer heb toegezegd (Kamerstuk
31936 nr. 662, 165192. 18 en 165192. 19), voorafgaand aan de operationele ingebruikneming van de
defensieradar in Herwijnen een validatiemeting wordt uitgevoerd. Indien uit de praktijkmetingen toch
zou blijken dat de geldende blootstellingsrichtlijn geschonden zou worden, dan wordt de radar niet in
gebruik genomen. In dat geval wordt met de fabrikant naar een passende oplossing gezocht.

9.
Kunt u uiteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel heeft afgekondigd?
11.
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen in uw vervolgstappen ten
aanzien van de plaatsing van de radar?

De RCR voorziet in de participatie van omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn verschillende
formele en informele informatiemomenten in het RCR-proces voorzien. Op de website van Defensie over
radarstations (www.defensie.nl /onderwerpen/radarstations/) staat onder het tabblad
‘Rijkscoördinatieregeling’ in meer detail toelichting gegeven over de verschillende stappen in de RCR.

Zoals ik in de brief van 16 september 2019 (Kamerstuk 31 936, K) uiteengezet heb, zal de
voorgeschreven procedure van de RCR zorgvuldig worden gevolgd. De rapporten van de onderzoeken
naar alternatieve locaties en gezondheidseffecten zijn aan de gemeente West-Betuwe toegestuurd en
met de betrokken wethouder doorgesproken. Hierbij was naast Defensie, ook vertegenwoordiging van
TNO en het Rijksvastgoedbedrijf aanwezig. Nu het besluit van de RCR is gepubliceerd, is de
eerstvolgende stap dat het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan wordt gedeeld met de bestuurlijke
partners, te weten de betrokken provincie(s) en gemeente(n). Daarbij ga ik met de gemeente West
Betuwe in gesprek waarbij ik ook de gemeenteraad en provinciale staten zal horen. De
contactmomenten moeten, mede in verband met de maatregelen ter beperking van de verspreiding van
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het Covid-19 virus, nog worden gepland. Daarnaast ben ik voornemens, conform mijn toezegging in
mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr. 718), om het voorontwerp van het
Rijksinpassingsplan ook voor eenieder ter inzage te leggen, ook al is dat geen vereiste in de RCR.
Tevens wordt in de periode van de terinzagelegging een inloopavond georganiseerd. Iedereen die dat
wil kan een schriftelijke reactie indienen. Dit geldt ook voor de betrokken gemeente(n) en provincie(s).

In verband met de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Covid-19 virus, zal de
geplande terinzagelegging van het voorontwerp en de daaraan gekoppelde inloopavond worden
verschoven naar een later moment. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt bepaald of het nodig is de
informatie en de gelegenheid tot het stellen van vragen op een alternatieve manier dan een
inloopavond vorm te geven. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat dit laagdrempelig gebeurt,
dat er vooraf duidelijk over wordt gecommuniceerd en dat omwonenden in staat worden gesteld op
eenvoudige wijze te kunnen reageren. Dit in afstemming met de gemeente West Betuwe uiteraard.

Vervolgens zal conform de RCR het ontwerp-Rijksinpassingsplan samen met de ontwerp
omgevingsvergunning worden gepubliceerd waarin tevens zal worden gereageerd op de ingebrachte
réacties uit de voorontwerp-fase. In deze periode zal wederom een informatieavond worden
georganiseerd. Iedereen die dat wil kan nu een formele zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden
betrokken bij de verdere besluitvorming. Aansluitend wordt het definitieve besluit over het
Rijksinpassingsplan samen met de definitieve omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Tegen deze twee
besluiten tezamen kan beroep worden ingediend bij de Raad van State. Omdat de Crisis- en Herstelwet
van toepassing is, zijn provincie(s) en gemeente(n) uitgesloten van de beroepsmogelijkheid.

10.
Kunt u nader motiveren waarom benodigde tijd voor het plaatsen op een alternatieve locatie
voor u een doorslaggevende factor is? Is dit probleem immers niet veroorzaakt door uzelf,
door niet eerder uitgebreid naar alternatieven te kijken?
80.
Waarom is gekozen voor een RCR met betrekking tot Herwijnen?

De huidige radar in Nieuw Milligen is meet dan 40 jaar oud en heeft het einde van de levensduur
bereikt. Daarom is vervanging op zo kort mogelijke termijn noodzakelijk. Zolang de radar nog niet is
vervangen, bestaat het risico op directe uitval. Dit gaat ten koste van de inzetbaarheid van Defensie en
heeft direct een negatief effect op de bewaking van het nationale luchtruim in het kader van de eerste
en derde grondwettelijke hoofdtaak van Defensie. Daarnaast kent de verouderde radar stijgende
exploitatielasten. Snelheid is daarom geboden om de radar in Herwijnen te realiseren. Om die reden
heb ik uw Kamer in mijn brief van 7 juni 2019 (Kamerstuk 31 936, nr. 637) gemeld dat met het project
militair radarstation in Herwijnen een nationaal veiligheidsbelang is gemoeid.

Naast de nationale veiligheid is er een tweede reden van nationaal belang waarom tijd een
doorslaggevende factor is. Ik heb u eveneens in de brief van 7 juni 2019 gemeld dat zolang de bouw
van het radarstation in Herwijnen geen doorgang kan vinden, ook de realisatie van windparken in het
gedrang komt. Dit komt omdat enkele grote windparken in Flevoland de radarontvangst van de radar in
Nieuw Milligen ontoelaatbaar zouden verstoren. Op basis van de geldende subsidieregels voor
windenergieprojecten moet realisatie binnen vier jaar vanaf het moment van subsidieverstrekking zijn
verzekerd. De betreffende windmolenparken kunnen echter pas worden gerealiseerd nadat de radar in
Herwijnen de taak van de radar in Nieuw Milligen heeft overgenomen. Gelet op de afspraken uit het
Energieakkoord wil ik er alles aan doen om te voorkomen dat voor deze windmolenparken niet aan de
geldende subsidieregels kan worden voldaan.

Om deze twee nationale belangen zo spoedig mogelijk te realiseren heb ik vorig jaar, in juni 2019,
besloten om in dit geval de RCR toe te passen. Het voornemen is met beide kamers besproken.
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Zoals in het Iocatieonderzoek uiteengezet is (paragraaf 1.3), kwam de locatie Herwijnen in 2012 in
beeld en is de grond aangekocht in december 2015. Nadat bleek dat verwerving van de locatie geen
probleem was en nadat de gemeente alle medewerking bleek te willen verlenen, was er destijds voor
Defensie geen enkele reden om nog uitgebreid andere potentieel geschikte locaties te onderzoeken.

11.
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen in uw vervolgstappen ten
aanzien van de plaatsing van de radar?

Zie het antwoord op vraag 9.

12.
Is het juist dat op een vijftal kilometer van Herwijnen elf windmolens worden gebouwd?
Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van heeft? Indien de SMART-L radar daar geen
last van heeft, waarom zou een radarinstallatie daar bij Nieuw-Milligen wel last van hebben?
79.
Heeft de SMART-L op Nieuw Milligen meer of minder last van de windmolens dan de situatie
in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dit toelichten?

Herwijnen is een gebied met betrekkelijk weinig windturbines. Ten oosten van Herwijnen, nabij het
verkeersknooppunt Deil op circa 5,5 km afstand van de radar, wordt een kleinschalig windpark
ontwikkeld. De verstoringseffecten van dit windpark op de radar van Herwijnen zijn door TNO
onderzocht. Vrijwel elk obstakel heeft invloed op het radarbeeld. De verstoring van dit windmolenpark is
acceptabel.

Dat een windpark op een vergelijkbare afstand elders soms wel een onacceptabele verstoring oplevert,
kan meerdere oorzaken hebben. Daarbij spelen zowel het aantal als het type windmolens, maar ook de
opstelling van de turbines ten opzichte van de radar en van elkaar, een rol.

13.
Waarom kan er met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61 V/m geen
enkele garantie worden afgegeven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?
20.
Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61
V/m een garantie at te geven dat negatieve gezond heidseffecten kunnen worden
uitgesloten?
69.
Zouden de piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m kunnen leiden tot
gezondheidsschade?

Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan worden afgegeven dat negatieve effecten op de
gezondheid uitgesloten zijn, is ook beschreven op pagina 2 van het TNO-rapport gezondheidseffecten
dat als bijlage is toegevoegd aan mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr.718):

“Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstrijdige
resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publiek de zorgen verhogen. De wens van het
publiek dat wetenschappers moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten
kan worden is niet realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of
effect niet bestaat, is onmogelijk.”
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Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is een garantie te geven die uitsluit dat in de toekomst wel
wetenschappelijk bewijs voor een negatief effect gevonden wordt. Dat deze garantie niet is te geven, is
onafhankelijk van welke blootstellingslimieten dan ook.

Zoals ik u in de brief van 16 september 2019 (Kamerstu3l 936, K) al beschreef, heeft de International
Commission 0fl Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) blootstellinglimieten bepaald. ICNIRP is een
niet-gouvernementele organisatie, die formeel wordt erkend door de WHO. Nederland hanteert deze
ICNIRP-limieten op advies van de Raad van de Europese Unie. De ICNIRP houdt door het toepassen van
een veiligheidsfactor rekening met kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en
zieken. Het voldoen aan de ICNIRP-limieten zorgt ervoor dat aan de mens, conform de huidige
wetenschappelijke inzichten, voldoende bescherming wordt geboden tegen negatieve effecten van
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Wetenschappelijke inzichten ontwikkelen zich. Mochten in de toekomst nieuwe inzichten aanleiding
geven tot een verandering van de regelgeving, dan zal de SMART-L radar aan de dan geldende
regelgeving moeten voldoen.

14.
Hoeveel alternatieve locaties, die door bewoners zijn aangedragen, zijn uiteindelijk
onderzocht?
43.
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locaties zijn ongeldig verklaard?
En waarom?

Alle 39 aangedragen locaties zijn meegenomen in het locatieonderzoek (zie bijlage 3.3. en paragraaf
2.6.2). Bepalend voor de geschiktheid was of de aangedragen locatie viel binnen het vastgestelde
zoekgebied voor de radar. Het zoekgebied is vastgesteld op basis van de operationele geschiktheid voor
een gevechtsieldingsradar. Zie daarvoor paragraaf 2.4. van dit locatieonderzoek. Aangedragen locaties
die buiten het zoekgebied bleken te liggen, zijn aan de hand van kaartmateriaal door experts wel
beoordeeld, maar niet uitputtend onderzocht. Deze staan in bijlage 3.3. De vier locaties die wel binnen
het zoekgebied bleken te liggen, zijn meegenomen en afzonderlijk beoordeeld in het locatieonderzoek.
Zie daarvoor paragraaf 2.6.2.

Geen enkele aangedragen locatie is op voorhand “ongeldig” verklaard.

15.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Waarom worden de benodigde hoogtes daarvoor door Defensie elke keer als niet mogelijk
bestempeld, terwijl dit wel kan?
40.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan bij een hogere radartoren bij Nieuw Milligen?

Zoals vermeld in het rapport “Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar”, biedt het hoger plaatsen van
de radar op de locatie Nieuw Milligen geen soelaas. Bij de besluitvorming rond de aanschaf van een
nieuw gevechtsleidingsradarsysteem is wel overwogen het bereik te vergroten en het zicht op lage
hoogte te verbeteren door de radar op een substantieel hogere positie te brengen. Door TNO zijn
destijds zichtlijnberekeningen gemaakt die het effect daarvan weergeven, Het bleek dat verhoging van
de positie van de radarantenne weliswaar het maximale bereik van de radar vergroot (een grotere
oppervlakte van het dekkingsgebied omdat de radarhorizon verder weg komt te liggen), maar geen
vergelijkbare verbetering van het zicht naar alle kanten oplevert. Zelfs bij meer dan een
verviervoudiging van de hoogte van de radarantenne, zou de radar in Nieuw Milligen nog steeds niet
goed in staat zijn overal de lage hoogten in het westelijke deel van Nederland te kunnen zien.
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Tegelijkertijd zou een grote overlap met het dekkingsgebied van de radar in Wier ontstaan waardoor de
beschikbare capaciteit verre van optimaal zou worden benut. De conclusies die werden getrokken uit de
berekeningen van TNO leidden ertoe de locatie Nieuw Milligen, als vestigingslocatie voor de nieuwe
gevechtsleidingsradar, verder buiten beschouwing te laten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie
om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Zie ook het antwoord op vraag 38.

16.
Waarom valt Gilze Rijen af als alternatieve locatie?

Vanuit de locatie Gilze-Rijen kan met een radar de noordelijke Randstad op lage hoogte niet voldoende
worden afgedekt. Zie ook paragraaf 1.3. van het locatieonderzoek.

17.
Wat is de totale hoeveelheid straling in het betreffende gebied?

Het TNO-rapport gezondheidseffecten beschrijft in hoofdstuk 5 de te verwachte gelijktijdige
samengestelde blootstelling in het gebied rond Herwijnen. De samengestelde blootstelling wordt daarbij
stapsgewijs beschreven, eerst zonder de SMART-L radar, daarna met toevoeging van de SMART-L
radar. Bij beiden ligt de uitkomst (ruim) onder de geldende ICNIRP-richtlijnen. Naast dit theoretisch
kader heeft, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, TÜV Rheinland in oktober 2019 de
elektromagnetische veldsterkten op drie locaties in de dorpskern Herwijnen gemeten. Deze
meetresultaten zijn in hoofdstuk 6 van het TNO-rapport gezondheidseffecten vermeld. Het testrapport
van TUV Rheinland met nummer 19092604.eOl (datum 24-10-2019) geeft aan dat de maximale
veldsterkte die gemeten is 0,7 V/m bedraagt. De ICNIRP-richtlijn (1998) heeft als limietwaarde 28 V/m.
De conclusie is dat de metingen van TUV Rheinland, waarin nog niet de SMART-L radar is meegenomen,
hebben aangegeven dat de veldsterkte in Herwijnen ruimschoots onder de limietwaarde gegeven in de
ICNIRP-richtlijn (1998) ligt. Zoals toegezegd aan uw Kamer wordt voordat de radar in gebruik wordt
genomen een meting uitgevoerd.

18.
Is het onderzoek naar de straling in Herwijnen gericht op de actuele straling van de
bestaande blootstelling, zoals scheepvaartverkeer en KNMI-radar? Indien dat niet is
meegeteld of opgeteld, waarom niet?

In het onderzoek naar de straling in Herwijnen is eveneens de straling van scheepvaartverkeer en de
KNMI-radar meegenomen. Dit is terug te vinden in Figuur 8 uit het TNO-rapport gezondheidseffecten
met de samengestelde blootstelling. Uit deze grafiek en bijbehorende numerieke tabel blijkt dat het
aandeel van deze radars in de totale blootstelling 0,11 tot l,l5% is. Ook de straling van de KNMI
weerradar is meegenomen met een aandeel van 0,07°h.
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Toelichting figuur: Samengestelde blootstelling met de SMART-L en met de eigen RF-systemen op 450
meter afstand van de radar. De balken geven de te verwachten minimale waarden (onderste balken in
blauw) en maximale (bovenste balken in groen) voor de tijdgemiddelde elektrische veldsterkte. Deze
waarden zijn genormeerd naar de limietwaarde gegeven in de ICNIRP 1998-richtlijn waardoor per
systeem het bijbehorende percentage van de toegestane blootstelling weergegeven wordt. Lager dan
100% voor de samengestelde blootstelling betekent dat aan de ICNIRP-richtlijn voldaan wordt.

19.
Kunt u toelichten waarom niet gekozen is voor het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals dat in
meerdere Europese landen het geval is?
25.
Waarom gaat het TNO-rapport niet uit van het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals meerdere
Europese landen’

Nederland past met circa 15 andere Europese landen de richtlijnen van ICNIRP toe. Het is vaste
rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de overheid zich in
bestuursrechtelijke procedures, bijvoorbeeld rond het plaatsen van UMTS-masten, mag baseren op
adviezen en publicaties van de ICNIRP.
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20.
Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslïmieten van max 61
V/m een garantie at te geven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden
uitgesloten?

Zie het antwoord op vraag 13.

21.
Hoe gaat u de door TNO als begrijpelijk erkende zorgen wegnemen?

De zorgen van omwonenden en andere betrokkenen over de effecten van elektromagnetische straling
neem ik serieus. Daarom heb ik TNO een onderzoek naar gezondheidseffecten laten uitvoeren dat ik u
op 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr. 718) heb toegestuurd. Dit onderzoek is ook op de website
van Defensie geplaatst (www.defensie.nl /onderwerpen/radarstations/) en is aan de gemeente West-
Betuwe aangeboden. Defensie heeft TNO gevraagd de vragen van de gemeente West Betuwe en van
omwonenden mee te nemen in het onderzoek. Bovendien zijn op de website van Defensie
informatiebundels opgenomen met vragen en antwoorden. Daarnaast heeft Defensie het RIVM gevraagd
om tijdens toekomstige inloopavonden toelichting te geven op het TNO-onderzoek naar
gezondheidseffecten en eventueel resterende vragen te beantwoorden van gemeente en omwonenden.
Defensie heeft al contact met de gemeente West-Betuwe en stemt de invulling van de
informatievoorziening, dan wel de mogelijkheden tot (bovenwettelijke) inspraak af. Voorts worden ook
de omwonenden en eenieder die dat wil in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het voorontwerp
kenbaar te maken. Tot slot zal ik, zoals ik aan zowel de Eerste Kamer als u Kamer heb toegezegd
(Kamerstuk 31936, nr. 662, 165192.18 en 165192.19), voorafgaand aan de operationele
ingebruikneming, van de radar in Herwijnen en validatiemeting uitvoeren om aan te tonen dat de radar
binnen het gestelde in de ICNIRP-richtlijnen functioneert.

22.
Kunt u toelichten welke soorten straling onder “RF velden” vallen?

Onder radiofrequente velden worden volgens de definitie van de Instftute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) (bron IEEE Std 211-1997 “IEEE Standard Definitions of Terms for Radio Wave
Propagation”) de elektromagnetische velden bedoeld in het frequentiegebied van 0 Hz tot 3 THz. Hierin
vallen, onder andere alle telecommunicatie- en radartoepassingen. Dit is niet-ioniserende straling.
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23.
Verwijst “samenstelling van straling” naar stralingscumulatie? Zo nee, wat is het dan wel?
32.
Waarom zijn de omschrijvingen RF velden’ en ‘samenstelling van straling gebruikt? Is het
juist dat het gaat om non-ioniserende straling en stralingscumulatie?

Paragraaf 2.3.4 van het TNO-rapport gezondheidseffecten omschrijft wat met samengestelde
blootstelling (accumulatie) bedoeld wordt: “De opwarmingseffecten tellen wel op waardoor de totale
opwarming het gevolg is van de gelijktijdige samenstelling van al de afzonderlijke bijdragen. In deze
rapportage geeft TNO daarom de voorkeur eraan niet over accumulatie te spreken maar over
samengestelde blootstelling (van meerdere bronnen)”.

De benaming radiofrequente velden (RF velden) is gebruikt omdat bij de berekening van de
samengestelde blootstelling van meerdere bronnen deze bronnen in het radiofrequente spectrum
werken (zie het antwoord op vraag 22).

Het is juist dat het gaat om non-loniserende straling en stralingscumulatie.

24.
Kunt u voor de inzichtelijkheid de grafieken, waarin de straling nu in percentages is
weergegeven, omzetten naar grafieken waarin de straling in V/m is weergegeven? Zo nee,
waarom niet?
26.
Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven?
53.
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V/m weergegeven worden in plaats
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet?
60.
Waarom er in de samengestelde blootstellingen geen resultaten in Vfm weergegeven, maar
alleen een percentage ICNIRP?

De veldsterktelimiet (in V/m) is frequentieafhankelijk. De verschillende systemen die zijn meegerekend
in de samengestelde blootstelling werken in verschillende delen van het frequentiespectrum. Voor de
SMART-L radar geldt bijvoorbeeld een andere limietwaarde voor de veidsterkte dan voor bijvoorbeeld
een WiFi-router. Hierdoor kunnen de afzonderlijke veidsterkten niet bij elkaar opgeteld worden en met
één limietwaarde worden vergeleken. Bij het berekenen van samengestelde blootstelling worden de
percentages van de stralingsbelasting van de verschillende systemen gebruikt. Om de blootstelling van
verscheidene bronnen te kunnen combineren, wordt de formule op pagina 17 van het TNO rapport
toegepast (zie voor de toelichting het TNO-rapport, hoofdstuk 2.3.4). De samengestelde blootstelling
van de verschillende systemen bedraagt bij de SMART-L in roterende modus minimaal 16,4 procent en
maximaal 24,9 procent van de ICNIRP-richtlijn. De samengestelde blootstelling van de verschillende
systemen bedraagt bij de SMART-L in starende modus minimaal 24,6 procent en maximaal 30,9 procent
van de ICNIRP-richtlijn. Zie hieronder figuur 8 en 9 uit het TNO-rapport gezondheidseffecten.
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Figuur 8: SMART-L in roterende modus

Samengestelde
blootstelllng

Toelichting tabel: per bron (kolom 1) is de veidsterkte in V/m (minimale waarde in kolom 3, maximale
waarde in kolom 4) weergegeven. In kolom 5 is de bijbehorende limietwaarde uit de ICNIRP-richtlijn
(1998) gegeven waarvan vervolgens per bron het minimale en maximale percentage (respectievelijk
kolom 6 en 7) percentage van de limietwaarde is weergegeven van de respectievelijke veldsterktelimiet
(kolom 5). Deze waarden horen bij de woning op 450 meter afstand van de SMART-L. Dit zijn de
tabellen op basis waarvan de figuren 8 en 9 in het TNO-rapport gezondheidseffecten zijn gebaseerd.
Noot: het gaat bij de bron 5G om de te verwachten straling.

25
Waarom gaat het TNO-rapport niet uit van het voorzorgsprincipe van 6 V/m zoals meerdere
Europese landen?

Zie het antwoord op vraag 19.

E(V/m) (V/m) E,fV/m)
Percentage Percentage

Klivil-weerradar 5,6 0,06 0,06 61,00 0,10 0,10

PSR 1,2 4,84 4,84 47,63 10,16 10,16

MSSR 1 0,25 0,25 43,48 0,58 0,58
Mobiele telefonie en

0,4 0,2 4,1 28,00 0,71 14,64om roep

Navigatieradar 10 0,07 0,7 61,00 0,11 1,15

5G, voorspelling 2,6 1,1 3 61,00 1,80 4,92

Mobiele telefoon 0,7 4,52 5,72 36,38 12.42 15,71

DTTelefoon 1,88 0,35 1,75 59,62 0,59 2,94

2.4GWLAN 2,4 0,87 0,87 61,00 1,42 1,42

5G WLAN 5,2 1,22 2,74 61,00 2,01 4,49
Samengestelde
blootstelling 16,4 24,9

Figuur 9 in de starende modus.

Bron Frequentie (Gl-tz) E,(V/m) E,,(V)m) E,,,,(V/m)
percentage Percentage

IKNMI-woerradar 5,6 0,06 0,06 61,00 j 0,10 0,10

PSR,starend 1.2 10,0 9,99 47,63 20,97 20,97

Mobiele telefonie en
0,4 0,2 4,1 28,00 0,71 14,64om roep

Navigatieradar 10 0,07 0,7 61,00 0,11 1,15

5G, voorspelling 2,6 1,1 3 61,00 1,60 4,92

Mobiele telefoon 0,7 4,52 5,72 36,38 12,42 15,71

DECTTelefoon 1,88 0,35 1,75 59,62 0,59 2,94

2.4GWLAN 2,4 0,87 0,87 61,00 1,42 1,42

5GWLAN 5,2 122 2,74 61,00 2,01 4,49

24,6 30,9
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26.
Waarom worden grafieken met assen in percentages weergegeven?

Zie het antwoord op vraag 24.

27.
Zijn in de conclusie, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan de
blootstellingslimieten, alle stralingsbronnen meegenomen? Zo nee, welke stralingsbronnen
dan wel?

TNO heeft voor bepaalde bronnen (denk aan WiFi-router, DECT telefoon en mobiele telefoon) een
schatting gemaakt van de blootstelling, omdat dit per huishouden en per persoon sterk kan verschillen.
De SMART-L radar en de KNMI weerradar zijn meegenomen. Voor scheepsradar is een aanname
betreffende het aantal schepen op de Waal aangehouden. Zie ook de beantwoording van vraag 18.

28.
Wat is het piekvermogen van de primaire SMART-L radar?
33.
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar?
70.
Hoe hoog is de absolute piek die aan straling uitgezonden zou kunnen worden? Hoe vaak zal
de SMART-L radar dit piekvermogen uitzenden?71.
Wat is het maximale vermogen van de radar in megawatt en wat is het piekvermogen aan
veldsterkte in V/m?

Het piekvermogen van de radar is geclassificeerd als Staatsgeheim en wordt derhalve niet gedeeld. TNO
heeft voor hun onderzoek wel toegang tot de technische eigenschappen van de SMART-L, inclusief het
gerubriceerde piekvermogen. Hierdoor is de berekende stralingsbelasting gebaseerd op daadwerkelijke
waarden.

In deze context is het belangrijk te vermelden dat, zoals in het TNO rapport is aangegeven, het
piekvermogen niet de enige grootheid is die de stralingsbelasting van een radar bepaalt. Andere
radareigenschappen zoals de duty-cycle (zendtijd gedeeld door luistertijd), de bundelbreedte van de
antenne en het scanpatroon van de antenne, spelen hierbij ook een grote rol.

29.
Waarom is er niet gewacht op de nieuwe ICNIRP normering? Welke garanties kunt u geven
dat de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen gebaseerd zullen zijn op de nieuwe ICNIRP
normeringen?
34.
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/april) verschijnen? Waarom
heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek?
36.
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP richtlijnen zijn aangepast moet worden nagegaan
of deze wijziging consequenties heeft voor de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.
Is het dan niet essentieel om juiste conclusies te kunnen trekken op basis van de nieuwe
richtlijnen en te wachten op deze nieuwe richtlijn?

Het uitgangspunt is dat getoetst wordt tegen de geldende richtlijnen. De toets is derhalve op basis van
de geldende ICNIRP-richtlijn uit 1998 uitgevoerd. Begin maart 2020 is het bijgewerkte ICNIRP
document gepubliceerd. Over deze herziening moet de Raad van de Europese Unie nog adviseren,
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daarna moeten ze nog van kracht worden verklaard. Omdat de aanpassingen in de richtlijnen beperkt
van omvang zijn verwacht ik niet dat dit zal leiden tot ingrijpende wijzigingen aan de conclusies en
aanbevelingen van het TNO-rapport. Ik heb TNO gevraagd een analyse op de nieuwe ICNIRP-richtlijnen
uit te voeren zodat ik zeker weet dat we aan de nieuwe richtlijnen voldoen indien ze van kracht worden.

30.
Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de richtlijnen?

Zie het antwoord op vraag 8.

31.
Heeft u overwogen de praktijkervaring met de radar in Wier mee te nemen in de
besluitvorming over deze plaatsing?

Bij de besluitvorming over plaatsing van de radar in Herwijnen is geen praktijkervaring met de radar in
Wier meegenomen omdat deze radar nog niet in bedrijf is gesteld. Deze radar wordt naar verwachting
in het najaar van 2020 in bedrijf gesteld. Te zijner tijd zullen validatiemetingen op het gebied van
straling rondom de radar in Wier worden uitgevoerd. Die resultaten zullen meegenomen worden bij de
ingebruikneming van de radar in Herwijnen.

Er hebben al wel validatiemetingen op de SMART-L radar door de leverancier plaatsgevonden. Hierover
heeft THALES in november 2019 gerapporteerd (Engineering Analysis Report SMART-L EWC GB,
nummer 9505301286_EAR_715_NLD Versie 02). Deze informatie is gebruikt in het TNO-rapport naar
gezondheidseffecten.

32.
Waarom zijn de omschrijvingen ‘RF velden en ‘samenstelling van straling’ gebruikt? Is het
juist dat het gaat om non-ioniserende straling en stralingscumulatie?

Zie het antwoord op vraag 23.

33.
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar?

Zie het antwoord op vraag 28.

34.
Klopt het dat de nieuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/april) verschijnen? Waarom
heeft u niet op de nieuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek?

Zie het antwoord op vraag 29.

35.
Hoe groot acht u het risico dat de radar te hoge stralingsdoses uitstraalt en daarom niet
voldoet aan de normen? Waarom is het risico acceptabel om de bouw door te zetten?

Zie het antwoord op vraag 8.
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36.
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP richtlijnen zijn aangepast moet worden nagegaan
of deze wijziging consequenties heeft voor de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.
Is het dan niet essentieel om juiste conclusies te kunnen trekken op basïs van de nieuwe
richtlijnen en te wachten op deze nieuwe richtlijn?

Zie het antwoord op vraag 29.

37.
Op basis van welke berekeningen is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug
een probleem in de dekking vanuit Nieuw Milligen?
38.
Waarom is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem in de
dekking vanuit Nieuw Milligen?

De locatie Nieuw Milligen bevindt zich in een relatief laaggelegen gebied aan de westzijde van de
Veluwe. Daardoor is het zicht naar het oosten op lage hoogte beperkt. Ook in zuidwestelijke richting is
het zicht op lage hoogte gebrekkig. Dit wordt veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Dat betekent
dat het bereik van een radar in Nieuw Milligen op lage hoogten boven Nederland onvoldoende is. Een
situatie die ruim 40 jaar geleden werd geaccepteerd, omdat destijds een dreiging werd verwacht van
hoger vliegende luchtvaartuigen. Op dit moment wordt rekening gehouden met luchtvaartuigen die ook
op lagere hoogten een dreiging kunnen vormen.

39.
Zijn de figuren op de pagina’s met het getoonde bereik van de radar in Nieuw Milligen
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar?

Zie het antwoord op vraag 1.

40.
Waarom heeft u de mogelijkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen uitgesloten?
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan bij een hogere radartoren bij Nieuw Milligen?

Zie het antwoord op vraag 15.

41.
Wat is de maximale blootstellings-veldsterkte bij een piekvermogen op 1.500 meter afstand
gezien vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar richting het dorp Herwijnen? Valt deze op
1.500 meter wel onder de maximale blootstellingslimieten van 28-61 V/m?

De maximale piekveldsterkte en de tijdgemiddelde veldsterkte van de SMART-L radar blijven, ook in
combinatie met de KNMI-radar, zowel in de starende als roterende modus ruim onder de ICNIRP
richtlijnen zoals uit de detailuiteenzetting van TNO hieronder blijkt.

TNO heeft (samengestelde) elektrische veldsterkteberekeningen gedaan op 1500 meter afstand van de
SMART-L radar. Voor de locatie is gekozen voor de kruising Achterweg en Vervoornlaan in Herwijnen,
de afstand tot de KNMI-radar daar is 1,33 km. Voor al deze berekeningen geldt dat de waarden, in de
orde van 0,18 tot 6,3% van de betreffende limiet, ver onder de blootstellingslimieten liggen. Hieronder
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geef ik u dit specifiek weer, allereerst voor tijdgemiddelde veldsterkten en daarna voor de
piekveldsterkten:

• Voor de KNMI-radar is de tijdgemiddelde veidsterkte op die locatie 0,02 V/m. Dat is 0,03%
van de limietwaarde voor de tijdgemiddelde veldsterkte in de ICNIRP-richtlijn (1998) die 61
V/m voor de KNMI-radar bedraagt.

• Voor de tijdgemiddelde blootstelling bedraagt de blootstelling van de SMART-L radar 1,1 V/m,
dat is 2,3% van de limietwaarde voor de tijdgemiddelde veidsterkte in de ICNIRP-richtlijn
(1998) die 47,6 V/m bedraagt.

• De secundaire radar (MSSR) van de SMART-L heeft een veldsterkte van 0,08 V/m. Dat is 0,18°h
van de limietwaarde voor de tijdgemiddelde veidsterkte in de ICNIRP-richtlijn (1998) die 43,5
V/m bedraagt voor de MSSR.

• Voor de SMART-L in starende modus bedraagt de tijdgemiddelde veldsterkte 3 V/m. Dat is 6,3
°h van de limietwaarde voor de tijdgemiddelde veidsterkte in de ICNIRP-richtlijn (1998) die
47,6 V/m bedraagt. De secundaire radar (MSSR) van de SMART-L is in starende modus
uitgeschakeld.

• Voor de piekveidsterkten op de locatie kruising Achterweg en Vervoornlaan geldt dat de
KNMI-radar een piekveidsterkte heeft van 23 V/m, dat is 1,2°h van de limietwaarde voor
piekveldsterkte. De ICNIRP-richtlijn (1998) limiteert de piekwaarde voor de KNMI-radar op
1929 V/m.

• Voor de SMART-L is de piekveldsterkte 32,5 V/m, dat is 2,2% van de limietwaarde voor
piekveldsterkte. De ICNIRP-richtlijn (1998) imiteert deze piekwaarde voor de SMART-L op 1506
V/m.

• De secundaire radar (MSSR) van de SMART-L heeft een piekveldsterkte van 3,7 V/m, dat is
0,27% van de limietwaarde voor piekveldsterkte is. De ICNIRP-richtlijn (1998) limiteert deze
piekwaarde voor de MSSR op 1375 V/m.

• Voor de SMART-L in starende modus bedraagt de piekveldsterkte 9,5 V/m. Dat is 0,63 % van
de limietwaarde voor piekveldsterkte in de ICNIRP-richtlijn (1998) die 1506 V/m bedraagt. De
secundaire radar (MSSR) van de SMART-L is in starende modus uitgeschakeld.

42.
Welke alternatieve locaties zijn onderzocht? Wat zijn de resultaten van dat onderzoek?

Het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf is niet uitgegaan van specifieke locaties, maat heeft
de vraag centraal gesteld waar in Nederland de zuidelijke SMART-L radar geplaatst zou moeten worden,
wanneer de locatie Herwijnen niet bekend zou zijn. De opzet van het onderzoek heb ik toegelicht in
mijn brief aan de Eerste Kamer van 9 december 2019 (Kamerstuk 31936, R) en ook aan de Tweede
Kamer bij de aanbieding van het locatieonderzoek in mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936
nr. 718).

Het zoekgebied is vastgesteld op basis van operationele criteria, zoals beschreven in het
locatieonderzoek paragraaf 2.4. Vervolgens is binnen dit gebied onderzocht waar belemmeringen
verhinderen dat de radar daar goed kan functioneren. Het zoekgebied is zo stapsgewijs verkleind tot er
operationeel acceptabele locaties overbleven.

Het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf concludeert dat in het gebied tussen Nieuwpoort en
Meerkerk drie locaties te vinden zijn die operationeel vergelijkbaar kunnen zijn met de locatie
Herwijnen. Deze locaties leveren echter geen wezenlijk verschil op met Herwijnen waar het gaat om de
afstand tot woningen en bebouwde kommen.
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Tevens zal de realisatie van eenradarstation op een alternatieve locatie minimaal anderhalf tot twee
jaar langer duren. Dit staat nog los van de vraag of er op een alternatieve locatie voldoende draagvlak
is voor de komst van een dergelijke radar.

43.
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locaties zijn ongeldig verklaard?
En waarom?

Zie het antwoord op vraag 14.

44.
Hoeveel van de onderzochte alternatieve locaties hebben een tweede radar zoals de KNMI
radar in Herwijnen? Welke overige stralingsbronnen bevinden zich in of nabij de onderzochte
alternatieve locaties?

Geen. Nederland heeft twee weerradars, een in Den Helder en een in Herwijnen. Uit de analyse van
TNO blijkt dat de invloed van de KNMI-radar relatief zeer gering is. Het locatieonderzoek was gericht op
het vinden van een operationeel geschikte locatie voor de SMART-L radar als zodanig. Er is niet
geïnventariseerd welke andere stralingsbronnen, zoals GSM-masten, in de buurt aanwezig zijn.

45.
Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de ziekte
ALS in geval van GSM-antennestations? Klopt het dat er geen wetenschappelijke
eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS veroorzaakt?
46.
Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld? Waarom wordt er
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met straling?

TNO is op de hoogte van één Frans onderzoek waarin een statistisch significante verhoging van het
relatieve risico tussen ALS en de aanwezigheid van GSM-basisstations is gerapporteerd. In het TNO-
rapport gezondheidseffecten wordt op de conclusies en toepasbaarheid van dit Franse onderzoek in
paragraaf 2.4.3. nader ingegaan. Wetenschappelijk kan niet worden uitgesloten dat niet-ioniserende
straling ALS kan veroorzaken. Het TNO-rapport licht dit nader toe.

Aan de GGD is naar aanleiding van deze vraag verzocht om de aantallen ALS in Herwijnen te bevestigen
en een vergelijking met gemiddelden in Nederland te duiden. Echter de GGD is vanwege Covid-19 op dit
moment niet in staat dat te doen.

Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan om de oorzaak (of oorzaken) van ALS te achterhalen. Een
relatie tussen de aanwezigheid van hoogfrequente elektromagnetische velden en het veroorzaken van
ALS is niet aangetoond. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie
tot een verhoging van het aantal ALS patiënten kan leiden. In het TNO-rapport gezondheidseffecten,
hoofdstuk 2.4 wordt dit toegelicht.

46.
Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld? Waarom wordt er
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met straling?

Zie het antwoord op vraag 45.
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47.
Waarom wordt de conclusie beperkt tot de SMART-L radar en niet cumulatief en bij
piekvermogen?

Het TNO-rapport gezondheidseffecten stelt in hoofdstuk 7 op pagina 43 het volgende: “Uit de toetsing
blijkt dat de SMART-L voldoet aan de blootstellingsilmieten die de ICNIRP-richtljn [1] voorschrijft. Ook
indien andere radiofrequente bronnen worden meegerekend, zoals de KNMI weerradar, mobiele
telefonie basisstations en omroep wordt aan de ICNIRP-richtljn voldaan. Dit verandert niet wanneer
eigen RF-systemen zoals de mobielë telefoon, WiFi routers en DECT-telefoon worden meegerekend. Dan
wordt ook aan de richtlijn voldaan.” De berekeningen zijn uitgevoerd voor het maximale
(piek)vermogen van de primaire radar.

Voor piekveldsterkte wordt verwezen naar Tabel 2 op pagina 39 van het TNO-rapport
gezondheidseffecten waarin die vergeleken wordt met de maximale piekveldsterkte die in de ICNIRP
richtlijn wordt voorgeschreven. Echter, ICNIRP schrijft niet voor dat deze piekveldsterkten bij elkaar
opgeteld moeten worden. Als dat toch gedaan wordt, staat daarover in het TNO-rapport: “Uit tabel 2
valt op te merken dat de te verwachten de blootstelling van piekveldsterkten van de verschillende
gepulste RF-systemen, deze ruimschoots onder de ICNIRP-richtlijn blijft. Ook indien men ervoor zou
kiezen om alle bijdragen bij elkaar op te tellen, wat niet door de ICNIRP-richtljn wordt voorgeschreven,
dan blijft die totale bijdrage onder 13%.”

48.
Hoe kunt u garanderen dat de aangehouden veidsterkte van 3 V/m voor 5G deze niet verder
zal overschrijden in de toekomst, nu in het rapport is gesteld dat niet goed kan worden
aangegeven dat wat de bijdrage aan 5G zal zijn aan de samengestelde blootstelling?
49.
Wat zijn de gevolgen indien deze bij volle uitrol van 5G boven de limiet van 28V/m tot
61V/m gaat uitkomen? In hoeverre zal de straling van de KNMI radar en SMART-L radar in de
totale stralingsberekening meegenomen worden?
59.
Kunt u bevestigen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor 5G niet verder zal
overschrijden in de toekomst?

Ook voor het 5G-netwerk zal de dan geldende ICNIRP-richtlijn van toepassing moeten zijn. Wanneer 5G
is uitgerold, mag de samengestelde blootstelling de ICNIRP-Iimiet niet overschrijden. Zoals in het
antwoord op vraag 47 is vermeld, ligt die totale bijdrage van verschillende gepulste RF-systemen onder
de 13 procent van wat is toegestaan, Met een eventuele iets hogere bijdrage van SG dan nu is
ingeschat, zou de samengestelde blootstelling nog steeds ruim onder de ICNIRP-richtlijn blijven is de
verwachting.

50.
Komt het cumulatieve stralingsniveau van p 30,9 °Io overeen met 465 V/m?
51.
In welke verhouding staat de stralingsniveau van 465 V/m tot de door de door het ICNIRP
gehanteerde norm?

Nee, het cumulatieve stralingsniveau van p 30,9% komt niet overeen met 465 V/m. TNO stelt dat de
samengestelde blootstelling aan straling niet is te relateren aan één waarde van een veldsterkte, omdat
de limietveldsterkte frequentieafhankelijk is. Zie ook het antwoord dat gegeven is bij vraag 24 en
paragraaf 2.3.4 op pagina 17 van het TNO-rapport gezondheidseffecten.
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52.
In hoeverre speelt de afstand tot de radar een rol bij de berekening van de stralingsniveaus?
Is het juist dat wanneer men zich binnen de -bij de berekening gehanteerde afstand van-
450 meter bevindt de stralingsniveaus aanzienlijk zullen stijgen? Kunt u aangeven hoeveel
en welke objecten zich binnen de ‘-bij de berekening gehanteerde- 450 meter bevinden?

Bijlage A van het TNO-rapport gezondheidseffecten zet de relatie uiteen tussen veldsterkte en afstand.
Veldsterkte is omgekeerd evenredig met de afstand. Dus naarmate men in de antennebundel dichterbij
komt, neemt de veldsterkte toe. Mede doordat de radar op een toren is geplaatst, bestaat er ook op
kortere afstanden geen gevaarlijke situatie. Binnen 450 meter bevinden zich openbare wegen,
landbouwgrond, een boerderijerf, een boerderij bedrijfswoning met een tijdelijke woonunit.

53.
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V/m weergegeven worden in plaats
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 24.

54.
Is de 100% in figuur 9 het maximale piekvermogen van 1506V/m?

Nee, in deze figuur gaat het om de tijdgemiddelde veidsterkten, niet om piekveidsterkte. Voor het
omrekenen van percentage naar veldsterkte, zie de beantwoording van vraag 24.

55.
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale blootstellingslimieten van
28-61 V/m, wat is dan de minimale afstand tussen de radar en de dichtstbijzijnde woning?
56.
Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het
worst case scenario?
62.
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle afstanden
van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst
case scenario?
64.
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale
blootstellingslimieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken van de
afstand die nodig is tussen de radar en de dichts-bijzijnde woning in het “worst case”
scenario?
65.
Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, bij piekbelasting in het
worst case scenario?

Bij de beantwoording van vraag 55 wordt ervan uitgegaan dat de in de vraag genoemde elektrische
veldsterkten de waarden zijn die worden gegeven in tabel 7 van de ICNIRP-richtlijn (1998) voor de
frequenties tussen 10 MHz en 300 GHz. In het TNO-rapport gezondheidseffecten is getoetst op basis
van de ICNIRP-richtlijn (1998) en zijn de bijbehorende frequentieafhankelijke limietwaarden gebruikt.
Omdat de nieuwe richtlijn maar beperkt afwijkt van de richtlijn uit 1998 zal de SMART-L radar, naar
verwachting ook volledig binnen de nieuwe ICNIRP-richtlijnen blijven. Ik heb TNO gevraagd dit in een
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onderzoek te bevestigen. Als de Raad van de Europese Unie de recente herziening van deze ICNIRP
richtlijn adviseert en als Nederland de nieuwe richtlijn van kracht verklaart moet Defensie daar immers
aan voldoen.

Met betrekking tot de vraag wat de minimale afstand moet zijn tussen radar en woning, blijkt uit de
analyse die de radarfabrikant heeft uitgevoerd en die door TNO is gevalideerd, dat de radar op
maaiveldhoogte tot zeer dichtbij veilig benaderd kan worden. Zie ook de uitleg in het antwoord op
vraag 52.

Op een hoogte van ongeveer 7 meter boven het maaiveld geldt, volgens de opgave van de fabrikant,
een veilige afstand van circa 100 meter afstand in de zogenaamde starende modus. Op circa 200 meter
afstand kan de radar tot een hoogte van circa 10 meter boven de grond veilig worden benaderd. Vanaf
circa 225 meter geldt zelfs helemaal geen afstand beperking. Deze starende modus wordt, zoals
aangegeven bij het antwoord op vraag 74, slechts weinig gebruikt. In de veel meer voorkomende
roterende modus is er tot circa 17 meter hoogte geen enkele beperking om de radar zeer dicht te
naderen. Op circa 100 meter afstand tot de radar is er een veilig gebied vanaf het maaiveld tot op een
hoogte van circa 25 meter.

Bovenstaande toont aan dat conform de geldende richtlijnen ook de tijdelijk bewoonde unit op circa 370
meter afstand van de radar als veilig kan worden beschouwd. Zie ook het antwoord op vraag 61 over de
feitelijke afstanden van de woningen tot de radar.

Defensie ziet mede gezien de bovenstaande veiligheidsmarges geen aanleiding of noodzaak om
stapsgewijs van 50 tot 1500 meter (zoals genoemd in de vragen) nieuwe berekeningen te laten maken.
Op alle relevante afstanden worden de normen, ook in combinatie met andere stralingsbronnen, immers
niet overschreden. Daarnaast zal Defensie voor ingebruikname metingen in de praktijk doen zodat
zeker gesteld kan worden dat de radar voldoet aan de geldende ICNIRP-richtlijnen.

57.
Waarop zijn de, ten opzichte van 3G en 4G lagere, waardes van 5G in figuur 4 en 5
gebaseerd?
66.
De waardes van SG worden veel lager gerapporteerd dan de huidige mobiele telefonie 3G en
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes?

De waardes van 5G zijn gebaseerd op metingen die zijn uitgevoerd door Agentschap Telecom. In het
TNO-rapport gezondheidseffecten zijn dat de referenties [22) (T. Tuhehay, ,,Rapport project EMV,”
Agentschap Telecom, Amersfoort, 2017.) en [26] (Agentschap Telecom, ,,Veldsterktemetingen op 5G-
testiocaties,” Agentschap Telecom, September 2019).

58.
Wat is het piekvermogen van de KNMI radar? Welke invloed heeft dit op het maximale
stralingsniveau, rekening houdend met de conclusies uit het (aangepaste) RIVM rapport uit
2004 over de KNMI radar in De Bilt (met een piekvermogen van 250.000 Watt) waarin is
gerapporteerd dat piekwaarden van 80 V/m op 1000 meter afstand zijn gemeten op 2 meter
hoogte?
63.
Is het juist dat de KNMI-radar in De Bilt een piekwaarden van 80 V/m heeft bij een
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KNMI-radar in Herwijnen een
piekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling van de KNMI-radar amper
invloed heeft op het maximale stralingsniveau in Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe
is dat te verklaren?
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67.
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen?

In Appendix A van het TNO-rapport gezondheidseffecten is het piekvermogen van de KNMI-radar
vermeld van 500 kW. De bijdrage van dit systeem aan het totaal is relatief gering vanwege de volgende
radareigenschappen:

• de duty-cycle (de verhouding tussen zendtijd en luistertijd) is zeer laag;
• de radarbundel is relatief smal;
• tijdens een scan van 41/2 minuut wordt gedurende die scan slechts O,l% van de tijd een

waarnemer tijdens de scan van de KNMI radar ‘belicht’;
• de radarbundel is niet op de grond gericht.

De aanwezigheid van een KNMI-radar draagt, gezien de bovengenoemde eigenschappen, zeer weinig bij
aan de totale hoeveelheid straling in de omgeving van Herwijnen. In het TNO-rapport wordt die bijdrage
berekend op 0,1 °h als onderdeel van de in totaal 24,9% (Figuur 8, samengestelde blootstelling,
maximale waarde in normaal bedrijf) van de ICNIRP-richtlijn 1998). Zie ook het antwoord op vraag 18.

59.
Kunt u bevestigen dat de aangehouden veidsterkte van 3V/m voor 5G niet verder zal
overschrijden in de toekomst?

Zie het antwoord op vraag 48.

60.
Waarom er in de samengestelde blootstellingen geen resultaten in V/m weergegeven, maar
alleen een percentage ICNIRP?

Zie het antwoord op vraag 24.

61.
Klopt het dat de dichtstbijzijnde boerderij niet op 450 meter ligt, maar op 350 meter? Klopt
het dat daarbij niet ook de stralingsbelasting van de KNMI-radar en de scheepsradars is
opgeteld? Waarom is niet de juiste afstand aangehouden tot de eerste woning?

In het locatieonderzoek is uitgegaan van de feitelijke afstanden tussen de beoogde locatie van de radar
midden op het perceel aan de Broekgraaf 1 en de betrokken woningen in de omgeving. De woningen
liggen op de percelen van boerderijen. De gemeten afstand tussen de geplande locatie van de radar en
de reguliere bedrijfswoning op het terrein van de dichtstbijzijnde boerderij is (afgerond) 450 meter. Ook
TNO is van deze afstand uitgegaan.

Gebleken is dat op het perceel van de dichtstbijzijnde boerderij in 2018 een tijdelijke vergunning is
verleend voor een woonunit. Het gaat hier om een inpandige verbouwing van een bestaande
(bedrijfs)loods. Deze unit staat 70 tot 80 meter dichterbij de geplande radarlocatie. Zoals gesteld in het
antwoord bij vraag 55, kunnen woningen op meer dan circa 200 meter afstand van de radar als veilig
worden beschouwd.
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62.
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle afstanden
van de radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst
case scenario?

Zie het antwoord op vraag 55.

63.
Is het juist dat de KNMI-radar in De Bilt een piekwaarden van 80 V/m heeft bij een
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KNMI-radar in Herwijnen een
piekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling van de KNMI-radar amper
invloed heeft op het maximale stralingsniveau in Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe
is dat te verklaren?

Zie het antwoord op vraag 58.

64.
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale
blootstellingslimieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken van de
afstand die nodig is tussen de radar en de dichts-bijzijnde woning in het “worst case”
scenario?

Zie het antwoord op vraag 55.

65.
Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, bij piekbelasting in het
worst case scenario?

Zie het antwoord op vraag 55.

66.
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huidige mobiele telefonie 3G en
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes?

Zie het antwoord op vraag 57.

67.
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen?

Zie het antwoord op vraag 58.

68.
Hoe kan het dat de limiet samengestelde blootstelling in starende modes in figuur 9 gesteld
is op 1506V/m, terwijl de blootstellingslimiet volgens de overheid is gesteld op 28-61 V/m?
Kunt u dit verschil verklaren?

Een gepuist radarsysteem voldoet pas aan de ICNIRP-richtlijn (1998) als gelijktijdig aan twee
voorwaarden voldaan wordt. Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde elektrische veldsterkte
onder de daarbij behorende limietwaarde liggen. Voor de primaire radar van SMART-L bedraagt deze
limietwaarde 47,6 V/m (wat tussen 28 en 61 V/m ligt).

Voor de SMART-L in roterende modus heeft de Primary Surveillance Radar (PSR) een tijdgemiddelde
elektrische veidsterkte van 4,8 V/m, wat lO,2% van de limietwaarde is. Voor de Monopulse Secondary
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Surveillance Radar (MSSR) is de tijdgemiddelde elektrische veidsterkte 0,3 V/m, wat 0,6% van de
limietwaarde is.

Voor de SMART-L in starende modus bedraagt de tijdgemiddelde elektrische veldsterkte 10 V/m, wat
21°h van de limietwaarde is. Bovenstaande waarden gelden voor de woning op 450 meter en toetsing
tegen de limieten voor tijdgemiddelde waarden (over 6 minuten) van de elektrische veidsterkte uit de
ICNIRP-richtlijn (1998).

Anderzijds moet de piekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de daarbij behorende
limietwaarde liggen. Voor de primaire radar van SMART-L bedraagt die limietwaarde 1506 V/m. Er zijn
dus twee criteria met verschillende limietwaarden in de richtlijn.

Voor de SMART-L in roterend bedrijf heeft de PSR een piekwaarde van de elektrische veldsterkte van
108 V/m, wat 7,2°h van de bijbehorende limietwaarde is. Voor de MSSR is de piekwaarde van de
veidsterkte 12,2 V/m, wat 0,9% van de bijbehorende limietwaarde is. Voor de SMART-L in starende
modus bedraagt de piekwaarde van de elektrische veidsterkte 31,6 V/m, wat 2,l% van de bijbehorende
limietwaarde is. Bovenstaande waarden gelden voor de woning op 450 meter en toetsing tegen de
limieten voor piekwaarden van de elektrische veidsterkte uit de ICNIRP-richtlijn (1998). TNO heeft over
beide criteria gerapporteerd in Bijlage A

69.
Zouden de piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m kunnen leiden tot
gezond heidsschade?

Zie het antwoord op vraag 13.

70.
Hoe hoog is de absolute piek die aan straling uitgezonden zou kunnen worden? Hoe vaak zal
de SMART-L radar dit piekvermogen uitzenden?

Zie het antwoord op vraag 28.

71.
Wat is het maximale vermogen van de radar in megawatt en wat is het piekvermogen aan
veidsterkte in V/m?

Zie het antwoord op vraag 28.

72.
Hoe kunt u garanderen dat de KNMI radar en SMART-L radar, die los van elkaar een
piekveldsterkte boven de 61 V/m en 50V/m kunnen hebben, over een langere periode
voldoen aan de ICNIRP normen?

De ICNIRP richtlijn schrijft geen methodiek voor om samengestelde piekblootstelling te toetsen. Zie
TNO-rapport gezondheidseffecten paragraaf 5.3 op pagina 39. Als men ervoor zou kiezen om iedere
afzonderlijke bron, genormeerd naar de voor die bronfrequentie geldende limietwaarde voor de
piekveidsterkte, alle verschillende bijdragen op te tellen, dan nog blijft het totaal onder 13%, zoals de
tabel 2 op pagina 39 weergeeft.
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73.
Is het juist dat ICNIRP een maximale piekbelasting van 6 minuten heeft? Is het juist dat
hiermee een piekbelasting per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat dan?

Nee, dat is niet juist. Voor een (gepuist) radarsysteem geeft de ICNIRP richtlijn twee voorwaarden.
Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde elektrische veidsterkte onder de limietwaarde liggen.
Anderzijds moet de piekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de bijbehorende
piekwaardelimiet liggen. Aan beide voorwaarden moet worden voldaan. Het zes minuten tijdgemiddelde
is een zogenaamd “moving average” gemiddelde. Over ieder tijdinterval van zes minuten mag de
gemiddelde RMS-waarde de limietwaarde niet overschrijden.

74.
Hoe vaak zal de SMART-L radar het maximale piekvermogen uitzenden? Per week? Maand?
Jaar?

Bij de beantwoording is uitgegaan van de veronderstelling dat de vraag is hoe vaak de starende modus
wordt gebruikt. Defensie is voornemens diverse malen per jaar te oefenen met één van de twee
SMART-L radars in de starende modus. Het exacte aantal is afhankelijk van de nationale en
internationale oefeningen waarbij het nodig is om de radar in de starende modus in te zetten. Dat is
weer gekoppeld aan de gereedstellingseisen van Defensie. Voorts kan het voorkomen dat één of beide
radars in de starende modus worden ingezet in tijden van crises en spanning. Deze periodes laten zich
niet voorspellen. Ook in de starende modus voldoet de radar aan de ICNIRP-richtlijnen.

75.
Bent u ermee bekend dat deze piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m wel
kunnen leiden tot gezondheidsschade?

Ja, bij zeer hoge intensiteiten van gepulste elektromagnetische velden kan ‘elektroporatie’ optreden,
dat wil zeggen dat het celmembraan doorlatend wordt. Echter, bij Defensie en TNO is geen
wetenschappelijk geaccepteerd inzicht bekend waaruit zou blijken dat elektroporatie optreedt bij
piekveldsterkten die door de ICNIRP-1998 richtlijn als limietwaarde worden voorgeschreven. De SMART
L radar voldoet aan de ICNIRP-richtlijnen.

76.
Hoe verklaart u de verschillen in de uitkomsten tussen het TNO memorandum van juni 2019
en het TNO Evaluatie rapport van februari 2020?
77.
Wat is de verklaring voor de verschillen in uitkomsten tussen het TNO memorandum van juni
2019 en het TNO evaluatierapport van februari 2020?

De fabrikant van de radar Thales heeft in november 2019 nieuwe informatie gegeven over de
technische specificaties en die zijn verwerkt in het TNO-rapport gezondheidseffecten. Deze informatie
komt voort uit de praktische validatie van modellen, die de fabrikant heeft uitgevoerd met de radar op
het fabrieksterrein van Thales. In het TNO-rapport gezondheidseffecten staat op pagina 29 hierover het
volgende: “Deze nieuwe informatie is in hoofdstuk 5 gebruikt en hebben geleid tot een nauwkeurigere
bepaling van, met name voor de starende modus, de elektrische veldsterkten dan TNO in een recent
memorandum 120] heeft gebruikt.” In dit citaat wordt met “nieuwe informatie” de herziene versie van
de rapportage van Thales bedoeld (Engineering Analysis Report SMART-L EWC GB, nummer
9505301286_EAR_715_NLD Versie 02).
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78.
Is het (technisch) mogelijk dat de over 6 maanden operationele SMART-L Radar in Wier de
(eventuele) uitval van de MPR radar in Nieuw Milligen kan opvangen? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, in hoeverre is dit meegenomen bij de plaatsing in Herwijnen?

De noordelijke en zuidelijke radar kunnen elkaars taken ‘opvangen’ bij gepland onderhoud of
ongeplande uitval van één van de radars. Echter, voor een goede taakuitvoering heeft Defensie
minimaal twee radars nodig om aan de operationele behoefte aan radardekking te voldoen. Als de MPR
in Nieuw Milligen uitvalt, nadat de SMART-L radar in Wier is opgeleverd en voordat de SMART-L radar
op Herwijnen is opgeleverd, dan zal Defensie worden geconfronteerd met een beduidende operationele
beperking. Omdat de kans daarop steeds verder toeneemt, gezien de leeftijd van en onderhoudsstaat
van de Medium Power Radar (MPR), is de plaatsing van de SMART-L op Herwijnen urgent.

79.
Heeft de SMART-L op Nieuw Milligen meet of minder last van de windmolens dan de situatie
in Herwijnen waar windmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dit toelichten?

Zie het antwoord op vraag 12.

80.
Waarom is gekozen voor een RCR met betrekking tot Herwijnen?

Zie het antwoord op vraag 10.

81.
Wanneer komt u met een eigenlijk wettelijke blootstellingslimieten zoals België, Italië?
Indien u met een vergelijkbare wettelijke blootstellingslimieten zou komen, wat betekent dat
voor de situatie van Henwijnen met 5G, KNMI radar, SMART-L radar en scheepvaart?
83.
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstellingslimieten heeft en dat het voornemen is deze
limieten wel in te voeren in verband met de installatie van 5G? Wat betekent dat voor de
situatie in Herwijnen met 5G in het licht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de
scheepvaart?

In Nederland wordt voor het bepalen van blootstellingslimieten de geldende ICNIRP-richtlijn
gehanteerd. In diverse uitspraken gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
wordt de toepassing door de overheid van de ICNIRP-richtlijn in ruimtelijke besluiten zoals bij
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen bevestigd, zoals ook in het TNO-rapport is
aangegeven. Of en wanneer de Nederlandse overheid de toekomstige aanbeveling van de Raad van de
Europese Unie in nationale regelgeving overneemt, is nog niet bekend.

82.
Klopt het dat TUV Rheinland de referentiemeting heeft uitgevoerd? Klopt het dat dit bedrijf
geen geacctediteerd testinstituut is voor de teferentienotmen? Waarom is in dat geval de
opdracht toch aan dit bedrijf gegeven?

Ja. TÜV Rheinland heeft een referentiemeting uitgevoerd. TÜV Rheinland is geaccrediteerd voor het
uitvoeren van elektromagnetische effecten metingen in een laboratoriumomgeving. Echter, specifieke
veldmetingen, waarbij de omgevingsinvloeden niet geheel kunnen worden gecontroleerd, zijn nagenoeg
niet te accrediteren. De aanwezige accreditatie als testinstituut wordt gezien als een bewijs van
vakmanschap om de in opdracht uitgevoerde metingen adequaat uit te kunnen voeren.
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83.
Klopt het dat Nederland geen eigen blootstellingslimieten heeft en dat het voornemen is deze
limieten wel in te voeren in verband met de installatie van 5G? Wat betekent dat voor de
situatie in Herwijnen met 5G in het licht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de
scheepvaart?

Zie het antwoord op vraag 81,
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30 april 2020
Plan van Aanpak overleggen Herwijnen

Beste Herwijnen-kameraden,

Er zijn nog geen data voor het Algemeen Overleg CAO) en eventuele daaraan voorafgaande
Technische Briefing (TE) bekend gesteld. Naar verwachting is dit onderwerp niet meteen als eerste
aan de beurt na eventuele versoepelingen na 20 mei. Toch moeten we de ingrediënten voor de
bundel verder afronden. In ieder geval voor het AO de komende twee weken*, zie de opzet
hieronder.

Een IB voor stas of parlement zullen we t.z.t. spontaner vormgeven. Daarbij wordt de uitdaging om
expertise zo te verwoorden/visualiseren dat de ontvangers feeling krijgen bij de belangrijkste
aspecten die van invloed zijn op gezondheid. Daar zou immers de discussie om moeten draaien.

Een overzicht ter voorbereiding van de AO-map:
1. Intro & overzicht
2. Chapeautekst svp met assistentie van
3. Chronologisch overzicht:

a. Verslagen alle debatten met de Kamers
b. Kamerbrieven Herwijnen
c. Moties

Openstaand: die van en de review door -zoals het er nu voor staat, na
vertaling die 30juni gereed moet zijn-

4. Media-artikelen met assistentie van DCO)
5. Fiches: Urgentie & operationele behoefte & buitenlandse radars (CLSK)
6. Urgentie v.w.b. windmolenparken t RVB en EZK)
7. Woonunit die dichterbij ligt dan oorspronkelijk meegenomen fRVB)

mci. de juridische vraag of we rekening moeten houden met deze tijdelijke woning.
8. Alternatieve locaties stand van zaken t RVB)
9. ICNIRP-2020 consequenties (TNO)
10. Basisinstructie over straling (TNO)

ik heb een TE voor onze stas zelf aangeraden, antw: zij wil zelf ook de hoofdlijn op
papier hebben.

11. RCR met communicatielijn (RVB)
12. RCR plan van aanpak met particpatietraject inclusief alle oude en nieuwe data (RVB en DM0)

Inclusief overzicht data besprekingen met gem West Betuwe en omwonenden
13. Dossier ALS (RVB met assistentie van TNO)

vwb uitspraken van en contacten met GGD en stellingen in media
14. Gezondheidsmonitoring n.a.v. motie (P-cluster)
15. (D]Z en DGB gaan in gesprek met stas)

Voor al de fiches geldt dat we kritisch realistische Q&As moeten voorbereiden, Ik denk aan drie per
onderwerp. (Praktijk wordt waarschijnlijk dat die in de laatste-haast nog verder uitbreiden en
aanscherpen).

Qua fiche-format heb ik jullie na de laatste fysieke vergadering van 12 feb een voorbeeld gestuurd. Ik
kan daar thuis helaas even niet bij.

Graag even jullie bevestiging van ontvangst. *1k zie jullie bijdragen graag tegemoet voor de 14e mei.

Mvg
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BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Fijn weekend,
En succes met de mantelzorg!

vrijdag 1 mei 2020 15:26
UDS/DAOG
, BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLuOptr

AO en evt. TB(s) Herwijnen

Van: AL/DS/DAOG
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 15:12

Van:
Datum: vrijdag 1 mei 2020 om 14:39:23
Aan:’ AIJDS[DAOG” mindef.nl>
Onderwerp: RE: voorbereidingen op AO en evt. TB(s) Herwijnen

KVO,

Groet,

mindef.nl>

Van: AL/DS/DAOG

mindef.nb; tno.nl’ tno.nl>;
riiksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl’ riiksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>;
mindef.nb; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; ni>
CC: BS/AL/HDB/Stafbureau rn

riiksoverheid.nl>; tno.nl>;
BS/AL/HDB/Stafbureau

•AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: voorbereidingen op AO en evt. TB(s) Herwijnen

def.nl>;
ni-..

No worries, wij zorgen voor de gevraagde fiche. De basis is de flche uit de bundel voor het EK
debat; wij breiden die uit.

Onderwerp: Re: voorbereidingen op AO en evt. TE(s) Herwijnen

Beste
Ik had abusievelijk CLSK niet bij de aanhef gezet, maar julile doen natuurlijk volwaardig mee. Ik kan
vanuit thuis niet bij het eerder door jou aangedragen fiche. Belangrijk is even dat ook aspect buitenlandse
radars er even in komt.
Ben benieuwd heen gaat...
Mvg

[Paginanummer]



Beste Herwîjnen-collega’s van TNO, RVB, P-cluster DGB, DJZ, EZK, DCO
Zie bijlage in word over aanpak AO en TBs met verzoek om een bevestiging van ontvangst
(graag alleen naar mij ipv de gehele groep).

[Pagina nummer]
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BS/AUDCO

Van: EMSD, BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 15:28
Aan:
Onderwerp: RE: voorbereidingen op AO en evt. TBfs) Herwijnen

Zet jij hem door naar

Van:
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 15:27
Aan: EMSD, 85/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: RE: voorbereidingen op AO en evt. 18(s) Herwijnen

Thnx, alles overgenomen!

Van: EMSD, 85/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr mindef.nI>
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 14:32
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: voorbereidingen op AO en evt. TBfs) Herwijnen

—
Ik heb nog een aantal aanpassingen gedaan in trackchanges. Andere toevoegingen heb ik ook in geel in het
document gezet.

Volgens mij is dit nu voldoende en ik verwacht dat zodra de datum van het AO bekend is hij toch nog een keer
gestaffed moet gaan worden.

Groet,

Vafl mindef.nI>
Verzonden: maandag 11 mei 2020 17:17
Aan: EMSD, 85/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>
Onderwerp: RE: voorbereidingen op AO en evt. TB(s) Herwijnen

Hyper,

Mijn eerste slag.

Ik heb eigenlijk de twee fiches samengevoegd, een update gegeven (onderzoek naar alternatieven
voor Herwijnen) en het verhaal over de buitenlandse radars net iets meer body gegeven. Ik zie niet in
hoe de kern of toelichting kan worden ingekort zonder essentieel zaken eruit te halen. Ik zie ook niet
in waarom we nog meer vragen moeten verzinnen; deze zijn adhv het verhaal m.i. nog steeds actueel.

De wijzigingen staan in geel.

Groet,

—
Van:
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 15:32
Aan: EMSD, BS/AL/D5/Dir. Plan./AfdLuOptr mindef.nl>
Onderwerp: FW: voorbereidingen op AO en evt. TB(s) Herwijnen

[Paginanummer]
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BS/AL/DCO

Van: AL’DS/DAOG
Verzonden: maandag 8juni 2020 14:45
Aan:
Onderwerp: RE: Dynamiek rond Hetwijndebat

Fijn!

From:
Sent: maandag 8 juni 2020 14:42
To: AL/DS/DAOG
Cc: BS/AL/HDB; EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
Subject: RE: Dynamiek rond Herwijndebat

KVO, ik ben erbij.

Groet,

From: AL/DS/DAOG mindef.nI>
Sent: maandag 8juni 2020 10:49
To: BS/AL/DJZ/CI BST mindeLni>; DMO/PROJN/DIP
PROJN mindef.nI>; tno.nI’ tno.nI>,
DMO/PROJNI TGPmindef.nI>; tno.nI>;

• DI>; rijksoverheid.nI>;

• • mindef.nI>; BS/AL/HDB

________

Cc: • • EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nI>
Subject: Dynamiek rond Herwijndebat

Graag allemaal, conform onderstaande opdracht, voor NO op donderdag naar PKC komen voor backoffice in
kamers rond A23. Zie hieronder.

wil svp een bezoekersaanmeldlijstje maken voor de bewaking.

Het wordt vast een bijzondere week. De NRC wil nu ook van defensie meer achtergrond/weerwoord over
Herwijnen

Mvg

Van:’ EMSD, BS/ATJHDB/Belmdwrs”

____________minhfn1

Datum: maandag 8 juni 2020 om 10:34:19
Aan:’ AIJDSJDAOG” < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijndebat



Soms wijzigen opdrachten... mede gezien het belang van het debat, dringend verzoek om iedereen naar
PKC te halen.

ook DM0 naar PKC

From: AL/DS/DAOG mindef.nI>
Sent: maandag S juni 2020 10:29
To: EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs’ mindef.nl>; BS/AL/HDB

mindef.nb; BS/AL/DJZ/Cl BST mindef.nl>
Cc: DMO/PROJN/DP PROJN mindef.,,..’; DMO/PROJN/STGP

mindef.nl>
Subject: Re: Herwijndebat

wil vast beginnen met Qs uit te rafelen en Ks er in concept bij te voegen (bullets). ll bel je zo even.

eerdere opdrachten waren 2 personen HW in backoffice: TNO en RVB. Daar houdt iedereen nu rekening
mee. DM0 zit met twee man in Utrecht. Ik hoop dat nog aan kan schuiven bij RVB en TNO op PKC,
maar ik weet niet of haar virus-vatbaarheid dat toelaat.

Mvg

Van:’ EMSD, BS/AIJHDB/Belmdwrs” < mindef.nl>
Datum: maandag 8 juni 2020 om 07:59:34
Aan:’ BS/AL/HDB” mindef.nl>,’ AIJDS/DAOG”

mmdef.nl>
Cc:’ AIJHDB”
BS/AUHDB/Belmdwrs” n(mindef.n1>
Onderwerp: Herwijndebat
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BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: dinsdag 9juni 2020 08:21
Aan: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Nano sattelieten? Alternatief voor SMART-L

©

From: BS/AL/HDB
Sent: maandag 8juni 2020 17:04
lo:
Subject: RE: Nano sattelieten? Alternatief voor SMART-L

Bedankt voor deze twee versies, ik denk dat ik de tweede ga gebruiken ;)

From: m
Sent: maandag 8juni 2020 16:52
To: BS/AL/HDB mindef.nl>
Subject: RE: Nano sattelieten? Alternatief voor SMART-L

“De functionaliteit van nano-sattelieten is geenszins vergelijkbaar met die van de SMART-L”

From: B5/AL/HDB mindef.nl>
Sent: maandag 8juni 2020 16:15
To: mindef.nl>
Subject: Nano sattelieten? Alternatief voor SMARI-L

Hi

Ik probeerde je net te bellen, maar bij de inwoners van Herwijnen speelt het idee dat de SMART-L
mogelijk functioneel te vervangen is door nano sattelieten.

Nu is mijn eerste inschatting dat deze niet dezelfde en benodigde functionaliteit van de SMART-L
hebben — en dat dit daarom geen alternatief is, maar ik dubbeicheck dat toch even graag bij jou of dat
ook jouw inschatting is.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

E rnindef.nl
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doc 448

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
rijksoverheid.nl;

rjksovrhcirI

AL/DS/DAOG; BS/AL/HDB

RE: Definitieve ondersteuning NO Vastgoed

Over het dossier Herwijnen wordt u een separate bundel aangeboden.

Ik neem aan dat deze bundel ook nog aan de genodigden voor morgen wordt verstrekt?

Of moet ik het al hebben?

Ter info vwb mijn beschikbaarheid vanmiddag: ik ga omstreeks 14:00 offlïne en ik ben vanavond om 20:30 weet thuis en
kan weer online komen als dat echt nodig is.

M.vr.gr.

- rijksoverheid.nl

III,

_____________________________

liii! fl.JCI .111

Subject: Fwd: Definitieve ondersteuning NO Vastgoed

Location

From:

“GO ioMt1.11 mindef nitot 1V,
Sent: woensdag 10juni
2020 11:55

To:

woensdag 10juni 2020 12:58

BS/AL/DJZ/Cl 851;

BS/AL/HDB/Stafbureau;
DMO/PROJN/STGP; DMO/PRO]N/DIP PROJN;

Onderwerp:

Beste en

Ik zag in de bundel staan:

6. Herwijnen

Senior research scientist

Electronic Defence

T +31

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the

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

electronic transmission of messages.

rijksoverheid.

ii; mïndef.nl; mindef.nl; mindef.nl;



Beste mensen,

Let op het verschijnen van de NRC vanmiddag. Hopelijk kon op het allerlaatste moment gecorrigeerd wworden dat er
stond dat de TK nog nïet besloten had. In de digtale versie was die verdraaing wel opgenomen.

Morgen wordt alweer een hoogtepunt voor stas en ons.
Ik kom nog met meer aanwijzingen, eerst vanmiddag nog een gesprek met en met fijnslijpen van alle
extra Q&As.

wil jij deze mensen aanmelden bij de wacht? Dhr komt niet, anderen heb ik wel (moeten) uitnodigen.

Locatie wordt A23 (naast bureau) en omliggende kamers.

Ik (ben eerlijk) heb nog geen warm gevoel hoe we nu we
als Herwijnen opgeknipt zitten {_____ is schrijver, ik ben als enige in de ambtenrarenkamer en heb straks de handen vol
aan, noteren,doorgeven, ontvangen, checken, ordenen, paraferen, doorgeven.

Houdt rekening met aanwezigheid op PKC morgen. Tijdstip volgt.

Ook morgen wordt vast een fantastische werkdag, we gaan onze stas voluit ondersteunen in het belang van de
nationale veiligheid en groene energievoorziening.

Mvg

___________________

Van:’ /HDB/Belmdwrs” mindef.nl>
Datum: dinsdag 9juni 2020 om 16:21:51
Aan:’ AL/HOB” mindef.nb,’ (ID), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool” mindef.nl>, r AL/BSG” mindef.nl>,’

AL/HDFC” mindef.nl>, ‘ AL/HDFC/Dir Begrot/Afd. BegrZ” <S. Biil.O3@mindef.nl>,
AL/DCO/DCO VZML” mindef.nb,’ Bc., BS/AL/DCO”

mindef.nI>,’ BS/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nl>,
EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nl>, r AL/DS/Dit.

Plan./Afd.Vastgd” mindef.nl>,’ mindef.nl>,’ BS/AL/HDB”
mindef.nI>,’ BS/AL/D5/Dir. Plan./Afd.Vastgd/Afd Vgbh t”
mindef.nl>,’ DOSCO/ST DOSCO/DVM” minUef..,..
BS/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nl>,’ AL/DS/DAOG”

mindef.nl>,’ AL/HDFC/Dir Begrot/AfUVagTzBc” <MF mindef.nb,’
B5/AL/HDB/Belmdwrs” mindef.nI>, r_______________________ BS/AL/DS/Dir.

Plan.” mindef.nl>,’ BS/AL/HDB/Stafbureau” mindef.nl>,’
GIT&INFRA/WP” mindef.nl>,’ BS/AL/DS/Dir. PIan./Afd.Vastgd/Afd

Vgbh t” mindef.nl>
Cc:’ Dit K&l/E_Missie” mindef.nb,’ J] BS/AL/DS/Dir. Plan.”

mindef.nl>,’ RE, van, BS/AL/HDBV/Dir K&I/Afd. Prl&A” mindef.nl,..
riiksoverheid.nl>,’ BS/AL/DS/Kab DS”

mindef.nb,’ AL/DS/Dir. Plan./AfdLanOptr” mindef.nl>,’
HDB” mindef.nl>,’ AL/DVH/Dir VH/DVUW” mindef.nI>,

ST DOSCO/DVM/BRANDVH” lJhjlmindef.nl>,’ AL/DS/Dir.
Plan./Afd.Vastgd” mindef.nI>,’ • 1 AL/DS/Dir. Plan./Afd.Vastgd”

nindef.nb,’ 1 1 BS/AL/DS/Dir. PIa n./Afd.Vastgd”
mindef.nl>,’ 1 1 AL/DS/Dir. Plan./Afd.Vastgd”

mindef.nI>,’ RE, van, BS/A1JHDBV/Dir K&l/Afd. Prl&A” mindef.nl>,
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BS/AL/DJZ/Cl BSV’
DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>,

rijksoverheid.nl” riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Definitieve ondersteuning NO Vastgoed

Dag allen,

Donderdag a.s. vindt het NO Vastgoed plaats van 10.30 tot 14.30 uur. De staatssecretaris voert het debat. De laatste
versie van de bundel is bijgesloten. Er komen nog politieke sonderingen waarvoor we morgen op korte termijn een
antwoord zullen formuleren. Hier krijgen jullie indien nodig apart bericht over.

Vanwege de COVID-maatregelen zijn we beperkt in de fysiek aanwezige ondersteuning en zijn de procedures iets anders
dan normaal. Graag daarom jullie aandacht voor het volgende:

1. De fysiek aanwezige ondersteuning is in tweeën gesplitst. Eén kamer voor MARKAZ-aangelegenheden en
directeuren check, één kamer voor overige onderwerpen. De indeling is als volgt:
fNB: waar “of” staat, graag 1 iemand van de twee opties aanwezig vanwege maximale aantallen COVID-19
voorschriften):

Coördinatie ambtenarenkamer

Bunde Itrekker

Schrijver

Schrijver

POC AVG

Ambtenarenkamer (Dreeskamer)

1
1
1

_____________________

1

_____________________

1
1 POC DOSCO

Legering, luchtvaart

Herwij n en

Validatie en financiën SVP, AR

Runner t.b.v. contact ambtenarenkamer

POC Back office

DIS

Adviseur Stas

PA Stas

H DEC

DCO

MARKAZ

Ondersteuning beide kamers

MARKAZ

3



[Ronald Peeters ICT ondersteuning

2. Er wordt een back office op PKC ingericht. Degenen die daarin zitten, weten er reeds van, is de
centrale POC die vanuit de ambtenarenkamer (Dreeskamer) aanwezig is voor de back office.

Een aantal opmerkingen voor de aanwezigen in de ambtenarenkamer en directeuren/MARKAZ kamer:
• Vertrek 11 juni om 9.30 uur naar de Kamer. We verzamelen vooraf bij de kanonnen in de hal van het A

gebouw.
• Iedereen is aangemeld bij de Kamer. Een legitimatiebewiis is nodig om een toegangspas te krijgen.
• Verzoek aan iedereen in om een eigen enkelziidige bundel mee te nemen en evt. achtergrondstukken. Dit om

reeds voorbereide Q&A’s snel te kunnen gebruiken.
• Koffie, thee en broodjes worden verzorgd.

De gang van zaken tijdens het debat nemen we donderdag ter plaatse door. Op hoofdlijnen:
• Het Nota overleg verloopt in twee termijnen.

o Eerste termijn: alle leden van de vaste Kamercommissie spreken en stellen vragen. Vervolgens
antwoordt de staatssecretaris.

o Tweede termijn: alle Kamerleden krijgen opnieuw (korte) spreektijd, waarna een 2e antwoordronde van de
staatssecretaris volgt. Kamerleden kunnen moties indienen.

• Tijdens de eerste termijn start de aanwezige ondersteuning direct met het beantwoorden van de vragen.
• en noteren elke vraag op een Q&A formulier. Vervolgens deelt de

bundeltrekker de vragen uit:
o De MARKAZ vragen gaan direct naar de “Directeuren! MARKAZ” kamer via runner

Voor overige onderwerpen:
o Ofwel haalt een antwoord direct uit de bundel (bij voorkeur);
o Ofwel geeft de vraag door aan een van de specialisten in de ambtenarenkamer;
o OfwelR geeft de vraag door aan om een antwoord uit de backoffice.

• Antwoorden van de specialisten in de ambtenarenkamer gaan naar de coördinator { Deze houdt
in de gaten welke vragen zijn beantwoord.

• Antwoorden van de back office...
o over Herwijnen: gaan terug naar geeft de antwoorden aan de coördinator
o over andere onderwerpen: gaan via naar geeft de antwoorden aan de

coördinator
• Alle antwoorden gaan daarna via runner naar de directeuren! MARKAZ kamer. Hier wordt antwoorden

finaal gecheckt en verzameld voor de staatssecretaris.

• Er gaan vanwege COVID-19 maatregelen tijdens de spreektijd van de Kamerleden geen antwoorden door naar
de staatssecretaris.

• Er is een pauze tussen spreektijd Kamer en spreektijd staatssecretaris. In deze pauze ontvangt de
staatssecretaris alle antwoorden.

• Afhankelijk van de accenten in het debat wordt bepaald of en zo ja wie er in de tweede termijn bij de
staatssecretaris plaatsneemt ter ondersteuning.

Mocht je donderdag 9.30 uur met ons naar de Kamer vertrekken maar op eigen gelegenheid komen, laat het
weten.
Mochten er nog vragen zijn, laat het ook vooral weten.

We gaan er samen een mooi debat van maken!
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Groet,

Senior Beleidsmedewerker

Directoraat-generaal Beleid / Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Plein 4 1 Den Haag Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

Mi
mi nd ef. n l

www.defensie.nl

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

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

S



doc
BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 10juli 2020 14:44
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; Ing.,

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM
Onderwerp: FW: Overleg Windpark Groen! WGB
Bijlagen: 2020 06 17 Gespreksverslag Windpark Groen en SMART-L versie def.docx

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 11:32
Aan: t ni; nl;

AL/DS/DAOG; rijksoverheid.nl;
rijksoverheid.nl’; ; @gmail.com; nI;

AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB; DMO/PROJN/DIP
PRO]N
CC: DMO/PROJN/STGP
Onderwerp: RE: Overleg Windpark Groen!

Bij deze is het gespreksverslag Windpark Groen en SMART-L dd 17 juni 2020 vastgesteld. Bijgaand de
definitieve versie.

Groet,



doc456

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 10juli 2020 14:44
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; Ing.,

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM
Onderwerp: FW: Overleg Windpark Groen/ VVGB
Bijlagen: 2020 06 17 Gespreksverslag Windpark Groen en SMART-L versie def.docx

t.i.

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 11:32
Aan: ni; nl;
•AL/DS/DAOG; rijksoverheid.nI;

rijksoverheid.nl’; ; gmail.com; ni;
AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB; DMO/PROJN/DIP

PROJN
CC: DMO/PROJN/STGP
Onderwerp: RE: Overleg Windpark Groen!

Bij deze is het gespreksverslag Windpark Groen en SMART-L dd 17 juni 2020 vastgesteld. Bijgaand de
definitieve versie.

Groet,



doc 458

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: dinsdag 21juli 2020 11:17
Aan:
Onderwerp: Re: MPR status

Bi

Dat klinkt als genieten. Leuk dat je het zo gaaf hebt gehad! Zal IJsland op het lijstje zetten:)

Precies, ik wil graag met jou toetsen welke info gerubriceerd is en welke niet. En of deze wel gesproken kan
worden maar niet op papier bijv.
Die vind ik soms nog lastig in te schatten en verwacht dat jij dat beter kan.

Ik houd je op de hoogte!

Groet,

Van: r______________________________________________________________________
mindef.nI>

Datum: maandag 20juli 2020 om 15:45:19
Aan: BS/AL/HDB’ rnindef.nl>
Onderwerp: RE: MPR status

Hoi

IJsland was echt super! Ik denk het mooiste land wat ik ooit heb bezocht, en die lijst is niet onaardig © (bv Nieuw
Zeeland en Alaska als referentie). En dat met slecht 20% van de normale hoeveelheid toeristen...ongekend! Als je
nog de kans hebt dit jaar te gaan: doen!!! (Als je meer wil weten kun je natuurlijk altijd bellen.)

Prima om wat goed voorbeelden te nemen van de nijpendheid (is dat een woord?). Die moeten we wel goed
afstemmen hoe het op ongerubriceerd papier komt. Concreet kun je putten uit de voorbeelden; de feitelijke
bewoording kan ik je dan wel verder mee helpen. Drie hoofdlijnen voor de operationeel noodzaak: de leefdtijd, de
ligging en de beperkte mogelijkheden f in vergelijk met de SMART-L) van de MPR.

Groet,

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: maandag 20juli 2020 14:49
Aan:
Onderwerp: FW: MPR status

Hi

Hoe was je vakantie? Ik ben erg benieuwd naar je ervaringen met IJsland. Het klonk erg leuk toen je erover vertelde.



Ik heb in jouw afwezigheid contact gehad met ten behoeve van de technische briefing Herwijnen die
nu gepland staat voor 10 september. Deze ben ik nu aan het voorbereiden met en daarin willen we nogmaals
benadrukken wat de operationele noodzaak is voor de SMART-L. Om dat wat levendiger te maken heb ik gevraagd
of kon aangeven hoe het er nu voor de MPR voorstaat zodat in de presentatie terloops evt wat concrete
voorbeelden kunnen worden genoemd hoe nijpend het is.

Ik wil dit echter wel graag met joU afstemmen en vragen of jij akkoord bent met het opnemen van elementen van de
onderstaande tekst in onze voorbereiding. Uiteraard zal ik zodra de TB nadert jou ook de definitieve presentatie
toesturen, zodat je daarin kunt meekijken.

Groet,

From: /LCW/PM/SIE MOS BL t’mindef.nl>
Sent: woensdag 15 juli 2020 14:13
To: BS/AL/HDB mindef.nl>
Cc: LCW/PM/SIE MOS BL mindef.nl>
Subject: FW: MPR status

Hey

Hieronder een overzicht gemaakt v.w.b. de instandhouding (met dank aan

Voor wat de instandhouding van de MPR op AOCS NM aangaat heb ik een onderverdeling gemaakt in een aantal
deel gebieden:
1. Operationeel
2. Technisch
3. Personeel
4. Financieel

Operationeel:
Bepaalde operationele beveiligingsprotocollen (Mode X) moeten nu via alternatieve voorzieningen worden
opgelopen.

of zouden meer operationele input in belang van SMART-L kunnen geven.

Technisch:
• Ondanks dat er veel reserve onderdelen zijn verzameld om de instandhouding te kunnen borgen blijft het

risico groot dat er wordt misgegrepen omdat er van een specifiek onderdeel überhaupt geen voorraad is.
Verwachting is dat met de huidige aangelegde voorraad tot 2023 kan worden doorgewerkt. Opgemerkt
moet worden dat het wisselen van onderdelen zo lang mogelijk wordt uitgesteld waar voorheen eerder
werd overgegaan tot vervanging dit met het besef dat er geen onderdelen meet worden geleverd.

• De ondersteuning van externe partijen zoals 5MB SENSIS en NSPA is wegvallen om complexe klachten te
kunnen oplossen.

• In 2018 is er voor het laatst groot onderhoud uitgevoerd en is de radar door NSPA gevalideerd op goede
werking. Dit zou de laatste keer zijn vwb groot onderhoud met de verwachting van de komst van de SMART
L op locatie Herwijnen in 2022. Wanneer de MPR na 2023 nog steeds operationeel moet zijn kan groot
onderhoud wellicht niet volledig worden uitgevoerd omdat hiervoor niet meet de benodigde onderdelen
aanwezig zijn.

Personeel:
Het personeel van het werkcentrum RADAR heeft een contract met een datum tot en met eind 2022. Het vergt de
nodige inspanningen om deze groep bij elkaar te houden.
De jongere personeelsleden zullen met het naderen van deze datum actief op zoek gaan naar andere functies
waardoor de bezetting en de kennis voor het onderhoud een risico vormt.

2



Financieel:
Bij uitloop van de bouw Herwijnen zal er langer dubbel worden betaald voor de instandhouding van de MPR en de
SMART-L (op Herwijnen)
Vanaf 2019 wordt het onderhoud voor de nieuwe SMART_L betaald. Totaal voor het onderhoud van
zowel locatie Wier als Herwijnen ook wanneer deze nog niet operationeel zijn. Dit omdat Thales een
onderhoudsorganisatie heeft ingericht en de oorzaak van de vertragingen niet aan Thales is toe te schrijven.
Wanneer er vertraging ontstaat in de bouw van de SMART-L Herwijnen zal jaarlijks toch een bedrag van
worden betaald voor onderhoud aan deze SMART-L zonder dat dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Daarnaast zijn er aanzienlijke kosten gemaakt om de instandhouding van de MPR te kunnen borgen tot medio 2022.

Enkele toevoegingen op het verhaal van
Momenteel draaien we op een (1) MPR (AOCS).
Zodra de Smart-L in Wier gaat draaien dan zal wellicht de MPR op AOCS van 24 uurs operatie naar b.v. 8 uurs
operatie gaan.
Dit vanwege allerlei redenen, echter v.w.b. de instandhouding is het beter om deze toch 24 uur te laten draaien. Dit
omdat als men de MPR aan-en-uit gaat zetten, de zaken eerder stuk gaan dan een 24 uurs operatie. Dit met het
hiervoor door geschreven geeft toch enige noodzaak weer voor het op tijd inbedrijf krijgen van de Smart-L in
H e rwij n en.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het wel.

Groeten,
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doc463

Ministerie van Defensie

Op 10 juli ji. heeft de vaste commissie voor Defensie mij om toestemming
verzocht voor deelname van medewerkers van Defensie aan de technische briefing
op 10 september 2020 over de radarinstallatie Herwijnen.

Hierbij deel ik u mee dat ik daarmee instem. Tevens maak ik van de gelegenheid
gebruik om u te melden dat, na afstemming met de griffie van de vaste commissie
voor Defensie en akkoord van de Minister van Economische Zaken en Klimaat,
vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanwege de samenhang
met het dossier Wind op Land zal worden deelgenomen aan deze technische
briefing.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. 5. Visser

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPc 58 S
Postbus 207001
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Onze referentie
B52020014556

5ij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Datum 26 augustus 2020
Betreft Toestemming deelname aan technische briefing over

radarinstallatie Herwijnen

Pagina 1 van 1



Doc 465

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DCO
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 16:09
Aan:
Onderwerp: RE: Interview AD

Ik check het direct. Je hoort!

From:
Sent: donderdag 27 augustus 2020 16:09
To: BS/AL/DCO
Subject: RE: Interview AD

Laat ajb even weten of ik die dinsdag middag moet blokken, ik moet daarvoor een (lagere prio)
bespreking afzeggen.

Van: BS/AL/DCO mindef.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 16:05
Aan: mindef.nI>
Onderwerp: RE: Interview AD

Is er wel een andere locatie waar we in ieder geval even binnen kunnen zitten voor het interview?

Groet,

From: mindef.nl>
Sent: donderdag 27 augustus 2020 15:56
To: BS/AL/DCO mindef.nl>
Subject: RE: Interview AD

Ik kan dinsdag middag om 14.30u op het AOCS NM zijn.
Weet wel dat het ops gebouw niet toegankelijk is ivm met covid-19 beperkingen. We kunnen wel bij de
oude radar komen.

Van: 85/AL!DCC mindef.nI>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:52
Aan: mjndef.nl>
CC: BS/AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: RE: Interview AD

Kunnen eventueel ook naar een andere dag kijken. Ik denk dat het wel goed is voor de journaliste om
ook beeije beeld te krijgen bij het verhaal. Hoe zit je de andere dagen? Dinsdag 01-09?
Woensdagmiddag heb ik weer andere interviews over hetzelfde onderwerp hier in Den Haag.

Groet,

From: mindef.nI>
Sent: donderdag 27 augustus 2020 15:47
To: BS/AL/DCO mindef.nl>



Cc: BS/AL/HDB < mindef.nI>
Subject: RE: Interview AD

Hol

Woensdag zit ik in Amsterdam; ik heb daar van 1O.30-14.30u een bespreking. Kunnen we het
daaromheen plannen in Amsterdam?
Tenzij het van belang is om ook wat foto’s te maken bij de oude radar, dan moeten kijken of we het
eind van de dag op AOCS NM terecht kunnen.

Groet,

BS/AL/DCO mindef.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:18
Aan: mindef.nl>
CC: BS/AL/HDB < mindef.nI>
Onderwerp: Interview AD

Overste beste

Volgens mij had het idee je te laten interviewen door een krant (AD landelijk) je al bereikt via
Ook het AD heeft te kennen gegeven hier wel oren naar te hebben. Het gaat dan hoofdzakelijk over
waarom de radar zo belangrijk is, wat het doet en waarom niet NM maar Herwijnen.

Is het mogelijk om dit woensdag 02-09 bij AOCS NM te doen? Tijd ntb.

Mvg,

Woordvoerder

Ministerie van Defensie
Kalvermarkt38 1 2511CB Den Haag
Postbus 20701 2500 ES 1 Den Haag

T
M
E mindef.nI
t www.defensie.nl
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Doc 466

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 16:08
Aan:
Onderwerp: RE: Interview AD

Laat graag even weten of ik die dinsdag middag moet blokken, ik moet daarvoor een (lagere prio)
bespreking afzeggen.

Van
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 16:07
Aan: BS/AL/DCO
Onderwerp: RE: Interview AD

Jazeker, de multifunctionele ruimte.

Van: BS/AL/DCO mindef.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 16:05
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Interview AD

Is er wel een andere locatie waar we in ieder geval even binnen kunnen zitten voor het interview?

Groet,

From: mindef.nl>
Sent: donderdag 27 augustus 2020 15:56
To: BS/AL/DCO mindef.nI>
Subject: RE: Interview AD

Ik kan dinsdag middag om 14.30u op het AOCS NM zijn.
Weet wel dat het ops gebouw niet toegankelijk is ivm met covid-19 beperkingen. We kunnen wel bij de
oude radar komen.

Van: BS/AL/DCO mindef.nI>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:52
Aan: mindef.nl>
CC: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Interview AD

Kunnen eventueel ook naar een andere dag kijken. Ik denk dat het wel goed is voor de journaliste om
ook beetje beeld te krijgen bij het verhaal. Hoe zit je de andere dagen? Dinsdag 0 1-09?
Woensdagmiddag heb ik weer andere interviews over hetzelfde onderwerp hier in Den Haag.

Groet,

From: mindef.nI>
Sent: donderdag 27 augustus 2020 15:47
To: BS/AL/DCO mindef.nl>
Cc: BS/AL/HDB mindef.nI>
Subject: RE: Interview AD



Hoi

Woensdag zit ik in Amsterdam; ik heb daar van 10.30-14.30u een bespreking. Kunnen we het
daaromheen plannen in Amsterdam?
Tenzij het van belang is om ook wat foto’s te maken bij de oude radar, dan moeten kijken of we het
eind van de dag op AOCS NM terecht kunnen.

Groet,

BS/AL/DCO • mindef.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:18
Aan

____

mindefnl>
CC: B5/AL/HDB < mindef.nl>
Onderwerp: Interview AD

Overste beste

Volgens mij had het idee je te laten interviewen door een krant (AD landelijk) je al bereikt via
Ook het AD heeft te kennen gegeven hier wel oren naar te hebben. Het gaat dan hoofdzakelijk over
waarom de radar zo belangrijk is, wat het doet en waarom niet NM maar Herwijnen.

Is het mogelijk om dit woensdag 02-09 bij AOCS NM te doen? Tijd ntb.

Mvg,

—S

Woordvoerder

Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 38 t 2511 CB t Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag

M
E mindef.nl
1 www.defensie.nI
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Doc 467

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 13:57
Aan: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan

Thnx!

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 10:49
Aan:
Onderwerp: FW: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan

Ter info!

From: BS/AL/DCO mindef.nl>
Sent: donderdag 27 augustus 2020 10:47
To: BS/AL/HDB < rnindef.nl>
Subject: RE: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan

Ha

Als het plaatsvindt, dan met én volgende week. Heb contact met AD gelegd, zij hebben
redactievergadering over kwartier en hoor het over uurtje old.

From: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Sent: donderdag 27 augustus 2020 09:09
To: BS/AL/DCO mindef.nl>
Subject: FW: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan

Hi

Als het interview voor de start Voorontwerp Rijksinpassingsplan komende week plaats vindt, dan kan
deze als Luchtmachter invullen, voorkeur heeft het dat hij het niet is, maar Denk jij

dat het volgende week plaatsvindt! Anders moeten we een alternatief verzinnen.

Groet,

From: mindef.nl>
Sent: woensdag 26 augustus 2020 19:45
To: BS/AL/HDB< mindef.nl>
Subject: Re: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan

Prima. , ik ben volgende week beschikbaar; daarna twee weken op vakantie (hoop ik). Ik heb
gevraagd of hij bij de technische briefing kan zijn.

fijne avond,

—



Van: BS/AL/HDW < mindef.nl>
Datum: woensdag 26 augustus 2020 om 19:42:3 1
Aan: inindef.nI>
Onderwerp: Re: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan

Hi ter info,

Even voor jou een update wat dit betreft: DCO is er nog niet over uit wat de timing moet zijn. Dat het
interview komt staat wel vast, ik verwacht alleen inmiddels niet meer dat het deze week nog zal
plaatsvinden. Dan weet jij dat ook.

Groet,

Van: inindef.nI>
Datum: maandag 24 augustus 2020 om 15:12:18
Aan: B$/ALIHDB” < iuindef.nI>
Onderwerp: RE: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan

Prima, , leuk!

Groet,

Van: BS/AL/HDB < mindef.nI>
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 14:46
Aan: mindef.nI>
Onderwerp: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan

Hi

Als alles goed gaat, dan kondigen we deze vrijdag het Voorontwerp Rijksinpassingsplan aan in de
Staatscourant en ligt het plan per maandag 31 augustus ter inzage bij de gemeente en het RVO.
Hïeromheen zijn we een aantal communicatie activiteiten aan het organiseren en voor 1 hebben wij
mogelijk jouw hulp nodig, namelijk: het geven van een interview aan de krant het Algemeen Dagblad
(en via hen de lokale krant De Gelderlander).

In dit interview willen we aangeven wat de nut en noodzaak van de radar is, wat we dat met het
Rijksinpassingsplan willen realiseren en dat de reactieperiode op 31 augustus start. We willen dit
verhaal graag door een Luchtmachter laten doen en wij zien jou daarvoor als goede kandidaat.

Het moet de komende dagen nog even uitkristalliseren of o.a. de krant ook wel geïnteresseerd is, dus
het staat nog niet vast, maat bij deze alvast aan jou het vraag of jij dit interview zou willen geven en
of jij deze week beschikbaar bent om dit interview te geven. Uiteraard zal je dan worden ondersteunt
door mij en de woordvoerder.

Hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

2



Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

E

________

mindef.nI
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Doc 468

BS/AVDCO

Van: B5/AL/DCO
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 11:52
Aan:
Onderwerp: Re: Interview AD

Maandag zit ik nog flexibel behalve tussen 12 en 1 voor lunchafspraak. Bel je mij wanneer het schikt?

GVT is prima!

Groet,

Van:” mindef.nl>
Datum: vrijdag 28 augustus 2020 om 10:18:24
Aan:” BS/AUDCO” mindef.nl>
Onderwerp: RE: Interview AD

Hol

Ik ben dinsdag ochtend met C-LSK bij Thales, we moeten dus maandag een tijd prikken. Mijn agenda staat open voor
afspraken.

Schot voor de boeg: Zal ik het interview in GVT doen? Is meet ops dan DT, toch?

Groet,

Van: BS/AL/DCO
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 08:38
Aan:
Onderwerp: Re: Interview AD

Yes. Laten we het daar maandag of dinsdagochtend over hebben.

Ik check welke mensen we kunnen verwachten.

Groet,

Van:” mindef.nl>
Datum: donderdag 27 augustus 2020 om 21:30:42
Aan:” BS/AL/DCO” mindef.nI>
Onderwerp: Re: Interview AD

Dank,



Dat moet wel te regelen zijn.
We moeten het team wel aanmelden.
Ik kijk morgen even welke gegevens er nodig zijn.

Kunnen wij nog van te voren nog even praten over “do’s & don’ts”?

Fijne avond!

Groet,

Van:” BS/AL/DCO” mindef.nl>
Datum: donderdag 27 augustus 2020 om 17:22:52
Aan: ‘ mindef.nl>
Onderwerp: Re: Interview AD

Dinsdag 1430 uur is akkoord voor AD. Is er wel de mogelijkheid om op locatie foto’s van jou te maken? Bijvoorbeeld
voor de huidige radar?

Van:” mindef.nl>
Datum: donderdag 27 augustus 2020 om 15 :56:17
Aan: ‘H BS/AL/DCO” mindef.nl>
Onderwerp: RE: Interview AD

Ik kan dinsdag middag om 14.30u op het AOCS NM zijn.
Weet wel dat het ops gebouw niet toegankelijk is ivm met covid-19 beperkingen. We kunnen wet bij de oude radar
komen.

Van: BS/AL/DCO mindef.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:52
Aan: mindef.nl>
CC: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Interview AD

Kunnen eventueel ook naar een andere dag kijken. Ik denk dat het wel goed is voor de journaliste om ook beetje
beeld te krijgen bij het verhaal. Hoe zit je de andere dagen? Dinsdag 01-09? Woensdagmiddag heb ik weer andere
interviews over hetzelfde onderwerp hier in Den Haag.

Groet,

From: mindefnl>
Sent: donderdag 27 augustus 2020 15:47
To: BS/AL/DCO mindef.nI>
Cc: BS/AL/HDB mindef.nI>
Subject: RE: Interview AD

Hoi

2



Woensdag zit ik in Amsterdam; ik heb daar van 10.3044.30u een bespreking. Kunnen we het daaromheen plannen
in Amsterdam?
Tenzij het van belang is om ook wat foto’s te maken bij de oude radar, dan moeten kijken of we het eind van de dag
op AOCS NM terecht kunnen.

Groet,

Van: B5/AL/DCO mindef.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:18
Aan <4mindefnl>
CC: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Onderwerp: Interview AD

Overste beste

Volgens mij had het idee je te laten interviewen door een krant (AD landelijk) je al bereikt via Ook het AD
heeft te kennen gegeven hier wel oren naar te hebben. Het gaat dan hoofdzakelijk over waarom de radar zo
belangrijk is, wat het doet en waarom niet NM maar Herwijnen.

Is het mogelijk om dit woensdag 02-09 bij AOCS NM te doen? Tijd ntb.

Mvg,

Woordvoerder

Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 38 1 2511 CB 1 Den Haag
Postbus 20701 2500 ES Den Haag

T
M
E mindef.nI
1 www.defensie.nl
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Doc 469

BS/AUDCO

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Beste en collega’s

vrijdag 28 augustus 2020 14:14
•1

tno.nl>

EMSD, BS/AUDSDir. Plan./AfdLuoptr;
BS/AUHDB;

RE: Windmolens Deil

Mijn voorstel is om dit aspect (begin) volgende week nadere uit te werken. Formeel is nog met verlof en wij
zijn momenteel hard bezig onze aanvullende rapportage vandaag nog gepubliceerd te krijgen.
Volgende week hebben we dat niet meet aan ons hoofd en kunnen we weer aandacht aan de andere te kraken
noten geven.

is dat akkoord wat jou betreft?

M.vr.gr.

mindef.nl;
Cc: mindef.nl;
Subject: RE: Windmolens Deil

Beste

mindef. n 1

Ik vrees dat het voor mij lastig is om iets concreets uit deze enigszins vage berichtgevingen te vissen. Wat is precies
over het hoofd gezien?

Bekend is dat het windpark Deil een reductie van de waarneemprestaties achter het park teweeg brengt. Echter, het
windpark is aangevraagd voordat de SMART-L te Herwijnen in de Rarro verscheen, niets aan te doen dus.

Graag aangeven wat het probleem is.

Met de vriendelijke groet,

From: mindef.nl <

Sent: Thursday, August 27, 2020 7:50 PM
mindef.nl>

Senior research scientist
Electronic Defence

T
M
E tno.nl

Location

From:

_______

uathui
• WW torWe

Sent: vrijdag 28
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the augustus 2020
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 12:29
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the To:
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the
electronic transmission of messages.

[PaginanummerJ



To: mindef.nI; t tnp.nI>
Cc: mindef.nl
Subject: Re: Wîndmolens Deil

Beste

Zie hieronder de (mij onduidelijke) guidance die uit het gesprek tussen Stat en burgemeester is gekomen. Ik denk
dat het gaat over de geprognitiseerde radarverstoring van de SMART-L op Herwijnen door het windpark bij Deil. Die
is m.i. operationeel acceptabel. Ik weet niet of jij wat kan met de claim dat “we een aantal zaken niet hebben
doorgerekend”?

In het kader van transparantie adviseer ik jullie om het actiecomite te (laten) benaderen en te vragen wat ze
bedoelen. Dan kunnen wij ook helderheid verschaffen. Het gebrek aan directe heldere communicatie maakt dit niet
makkelijker.

Groet,

Van:” BS/AL/HDB” < mindef.nI>
Datum: donderdag 27 augustus 2020 om 12:43:31
Aan:” mindef.nl>
Onderwerp: Windmolens Deil

Hi

Zojuist een gesprek gehad tussen de Staatssecretaris en de burgemeester en (nieuwe) wethouder van West Betuwe
Daarin werd benoemd dat het actiecomité heeft ‘ontdekt’ dat we ‘een aantal zaken niet hebben doorgerekend in de
casus Deil’. Ik ken de ins en outs van Deil niet echt, maar had het te maken met radar/windmolens/gezondheid.

Ik hoop dat er bij jou meer belletjes gaan rinkelen, en het verzoek na te gaan of we alle benodigde doorrekeningen
voor die locatie hebben gedaan en als we iets niet hebben gedaan, waarom we dat niet hebben gedaan.

Hoor graag! Dit moeten we scherp hebben bij de technische briefing, de boodschap was dat die casus daar sowieso
opgebracht gaat worden.

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 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



Doc 470

BS/AUDCO

Van: DMO/PROJN/PROJMNGTIPOOL SI
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 12:06
Aan:
Onderwerp: RE: Windmolens Deil
Bijlagen: RE: Aanvullende Vragen FTM / Radar Herwijnen

Ook ik kon de rapportage van TNO niet vinden. Toen maar even het e-mail archief van door
getijgerd, rond die datum niets wat in de buurt kwam. Maar...

In de bijgevoegde mail van ruim een jaar later (die zou je bekend voor kunnen komen, jij was destijds
ook geadresseerd) zit in één van de bïjlagen volgens mij wel de rapportage waarover schrijft. Het
betreft een rapportage aan YARD ENERGY GROUP B.V. van 11 juli 2018. De rapportage zou in theorie
op 17 juli verstuurd kunnen zijn. File:
resu ltaat_radarhi ndertoetsi ng_MASS_N MSMARTL_H W_Dei l_Yard_Energy_v 1. 0fl]. pdf

Deze file staat inmiddels ook op DWRD.

Met vriendelijke groet,

Manager Sysintergrator ir

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhout Kazerne 1 Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Herculeslaan 1 1 3584AB 1 Utrecht
Postbus 90125 3509BB 1 Utrecht 1 MPC55A

M
tjmindef,nl

http ://www.defensie. nI/dmo

From:
Sent: maandag 31 augustus 2020 11:03
To: t DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL 51
Subject: RE: Windmolens Deil

Dank,

1

Heb jij de rapportage van TNO d.d. 17 juli 2018 beschikbaar?
Ik kan die niet vinden op de DWRD.

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 10:56

[Paginanummerj



Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Windmolens Deil

Deze sheet verwijst naar de zogenaamde elandproef-studie die in 2017 is uitgevoerd. Er is geen officieel TNO-
rapport waarin de resultaten worden beschreven.

Zoals eerder gezegd: als je op zoek gaat naar het eerste TNO-rapport (eigenlijk ‘briefrapportage’) over Deil en
SMART-L, dan kom je uit bij de studie voor Yard Energy.

Groet en succes!

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, August 31, 2020 10:01 AM
IoL t tnonl>
Subject: RE: Windmolens Deil

Zie de (ongerubriceerde) voorkant van de (PDF) presentatie. Op de 2e slide en verder staat een datum
van 6 november 2017 onderaan de pagina’s. We zijn dus op zoek naar het rapport achter de
presentatie. Het kan best zijn dat deze presentatie juist dienst deed als het rapport. Voorts ben ik nog
op zoek naar de brief van 17 juli 201$, waarin je in je mail hieronder refereert.

Weet ook dat de merking van deze presentatie dus eigenlijk Departementaal Vertrouwelijk had moeten
zijn, omdat er parametrische gegevens in de presentatie staan. Wij passen dat aan op onze
netwerken.

Groet,

[PaginanummerJ



Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Windmolens Deil

Punt 2) Hier is een voorbeeld van een brief die naar de initiatiefnemer gaat (dus niet MinDef). Je ziet dat ook de
resultaten niet naar de initiatiefnemer worden gestuurd. Dus: je had gelijk.

Punt 1) Op 17juli 2018 heeft TNO resultaten van een analyse van windpark Deil naar MinDef gestuurd. De opdracht
kwam van Yard Energy Group. Als je deze brief wilt hebben dat moet ik een collega benaderen die MULAN heeft.

Groet,

1.

Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 09:37

[Paginanummer]



From: mindef.nl < mindef.nI>
Sent: Thursday, August 27, 2020 7:50 PM
To: mindefrij t tno.nl>
Cc: mindef.nI
Subject: Re: Windmolens Deil

Beste

Zie hieronder de (mij onduidelijke) guidance die uit het gesprek tussen Stat en burgemeester is gekomen. Ik denk
dat het gaat over de geprognitiseerde radarverstoring van de SMART-L op Herwijnen door het windpark bij Deil. Die
is m.i. operationeel acceptabel. Ik weet niet of jij wat kan met de claim dat “we een aantal zaken niet hebben
doorgerekend”?

In het kader van transparantie adviseer ik jullie om het actiecomite te (laten) benaderen en te vragen wat ze
bedoelen. Dan kunnen wij ook helderheid verschaffen. Het gebrek aan directe heldere communicatie maakt dit niet
makkelijker.

Groet,

Van:” BS/AL/HDB” < mindef.nl>
Datum: donderdag 27 augustus 2020 om 18:43:31
Aan:” mindef.nl>
Onderwerp: Windmolens Deil

Hi

Zojuist een gesprek gehad tussen de Staatssecretaris en de burgemeester en (nieuwe) wethouder van West Betuwe.
Daarin werd benoemd dat het actiecomité heeft ‘ontdekt’ dat we ‘een aantal zaken niet hebben doorgerekend in de
casus Deil’. Ik ken de ins en outs van Deil niet echt, maar had het te maken met radar/windmolens/gezondheid.

Ik hoop dat er bij jou meer belletjes gaan rinkelen, en het verzoek na te gaan of we alle benodigde doorrekeningen
voor die locatie hebben gedaan en als we iets niet hebben gedaan, waarom we dat niet hebben gedaan.

Hoor graag! Dit moeten we scherp hebben bij de technische briefing, de boodschap was dat die casus daar sowieso
opgebracht gaat worden.

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 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 er t! this massage 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 resufting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

[Paginanummer)



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.

[PaginanummerJ



Doc 471

BS/AUDCO

Van: t tflo.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 17:22
Aan:
Onderwerp: RE: Windmolens Deil

0K, primal

From: mindef.nl
Sent: Monday, August 31, 2020 5:12 PM
To:
Subject: RE: Windmolens Deil

We hebben het rapport al gevonden, dankjewel!

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 16:40
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: Re: Windmolens Deil

Ja, ik ga morgen op zoek naar een mulan gebruiker.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 31 aug. 2020 om 14:51 heeft tno.nl> het volgende geschreven:

Nog ter info: voor het locatleonderzoek is rekening gehouden met het schaduweffect teweeg
gebracht door windturbines.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, August 31, 2020 11:03 AM
To: t tno.nl>; iWJacobs@mindef.nl
Subject: RE: Windmolens Deil

Dank,

Jan,

Heb jij de rapportage van TNO d.d. 17 juli 2018 beschikbaar?
Ik kan die niet vinden op de DWRD.

[Paginanummerj



Groet,

Van: ( tno.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 10:56
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Windmolens Deil

Deze sheet verwijst naar de zogenaamde elandproef-studie die in 2017 is uitgevoerd. Er is geen
officieel TNO-rapport waarin de resultaten worden beschreven.

Zoals eerder gezegd: als je op zoek gaat naar het eerste TNO-rapport (eigenlijk ‘briefrapportage’)
over Deil en SMART-L, dan kom je uit bij de studie voor Yard Energy.

Groet en succes!

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, August 31, 2020 10:01 AM
To: f • < tno.nl>
Subject: RE: Windmolens Deil

Zie de (ongerubriceerde) voorkant van de (PDF) presentatie. Op de 2e slide en verder staat een
datum van 6 november 2017 onderaan de pagina’s. We zijn dus op zoek naar het rapport achter de
presentatie. Het kan best zijn dat deze presentatie juist dienst deed als het rapport. Voorts ben ik
nog op zoek naar de brief van 17juli 2018, waarin je in je mail hieronder refereert.

Weet ook dat de merking van deze presentatie dus eigenlijk Departementaal Vertrouwelijk had
moeten zijn, omdat er parametrische gegevens in de presentatie staan. Wij passen dat aan op onze
netwerken.

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 09:37
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Windmolens Deil

Punt 2) Hier is een voorbeeld van een brief die naar de initiatiefnemer gaat (dus niet MinDef). Je ziet
dat ook de resultaten niet naar de initiatiefnemer worden gestuurd. Dus: je had gelijk.

[PaginanummerJ



Punt 1) Op 17juli 2018 heeft TNO resultaten van een analyse van windpark Deil naar MinDef
gestuurd. De opdracht kwam van Yard Energy Group. Als je deze brief wilt hebben dat moet ik een
collega benaderen die MULAN heeft.

Groet,

From: mindef.nI < mindef.nl>
Sent: Thursday, August 27, 2020 7:50 PM
To: mindef.nl; ( tno.nl>
Cc: mindef.nl
Subject: Re: Windmolens Deil

Beste

Zie hieronder de (mij onduidelijke) guidance die uit het gesprek tussen Stat en burgemeester is
gekomen. Ik denk dat het gaat over de geprognîtiseerde radarverstoring van de SMART-L op
Herwijnen door het windpark bij Deil. Die is m.i. operationeel acceptabel. Ik weet niet of jij wat kan
met de claim dat “we een aantal zaken niet hebben doorgerekend”?

In het kader van transparantie adviseer ik jullie om het actiecomite te (laten) benaderen en te
vragen wat ze bedoelen. Dan kunnen wij ook helderheid verschaffen. Het gebrek aan directe
heldere communicatie maakt dit niet makkelijker.

Groet,

Van:” B5/AL/HDB” < mindef.nl>
Datum: donderdag 27 augustus 2020 om 18:43:31
Aan:” mindef.nl>
Onderwerp: Windmolens Deil

Hi

Zojuist een gesprek gehad tussen de Staatssecretaris en de burgemeester en (nieuwe) wethouder
van West Betuwe. Daarin werd benoemd dat het actiecomité heeft ‘ontdekt’ dat we ‘een aantal
zaken niet hebben doorgerekend in de casus Deil’. Ik ken de ins en outs van Deil niet echt, maar had
het te maken met radar/windmolens/gezondheid.

Ik hoop dat er bij jou meer belletjes gaan rinkelen, en het verzoek na te gaan of we alle benodigde
doorrekeningen voor die locatie hebben gedaan en als we iets niet hebben gedaan, waarom we dat
niet hebben gedaan.

Hoor graag! Dit moeten we scherp hebben bij de technische briefing, de boodschap was dat die
casus daar sowieso opgebracht gaat worden.

Groet,

[PaginanummerJ



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

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

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 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.

[Paginanummer]



Doc 472

BS/AL/DCO

Van: PLV CLSK/AFD INTEGR
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 21:15
Aan:

PLV C-LSK/STRAI&ADV/SBELADV
CC: CLSK/PLV C-LSK/D0/SAW C&C/SPACE
Onderwerp: RE: d3 191 7a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9 1 58ca.pdf

Duidelijk. It depends... . beste antwoord richting DH

Met vriendelijke groet,

Hoofd Afdeling Integratie
Commando Luchtstrijdkrachten

Van:
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 20:23
Aan: PLV C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV; PLV C-LSK/AFD INTEGR
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/SAW C&C/SPACE
Onderwerp: Re: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf

Piekbelasting is hoger in stare dan in rotate, maar zo wordt straling binnen de ICNWP-norm niet gemeten, die
wordt over een tijdgemiddelde berekend. Ik weet dat wel wat van, Thales zeker ook. DGB weet dat ook. Staat
ook in het stralingsrapport in het Herwijnen dossier.
De terugkomende vraag is: hoe vaak gaan we in stare. Daar kunnen we geen antwoord op geven, dat hangt af
van de dreiging en de oefeningen die nodig zijn om gereed te zijn voor die dreiging.

Van:’ PLV C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV” mindef.nl>
Datum: maandag 31 augustus 2020 om 19:46:59
Aan:” PLV C-LSK/AFD INTEGR” rnindef.nl>
Cc:” rnindef.nl>,

CLSKIPLV C-LSKIDO/SAW C&C/SPACE” (mindef.nl>
Onderwerp: Re: d3 191 7a5-c94d-45 a7-8420-30bf4f9 1 5$ca.pdf

Check. Misschien nu nog wat laat om het fiche daar op aan te passen.

jij weet mogelijk al het antwoord op deze vraag. Zo niet, zou je het dan kunnen checken morgen bij
Thales. Hier zit, zoals je ongetwijfeld weet, een stuk politieke gevoeligheid.

Groet,

Van: ‘ PLV C-LSK/AFD INTEGR” mindef.nl>
Datum: maandag 31 augustus 2020 om 19:39:37



Aan: PLV C-LSKISTRAT&ADV/SBELADV” mindef.nl>
Cc:” mindef.nl>,

CLSKIPLV C-LSKIDO/SAW C&C/SPACE” @mindef.nl>
Onderwerp: d3 191 7a5-c94d-45a7-$420-3Obf4f’9 1 58ca.pdf

kan eventueel vragen of de SSA mode tot een hogere stralingsbelasting leidt dan de rotating mode. Als
dat zo is moeten we dat vooraf weten (van belang voor draagvlak intern DGB en aansluitend BWP).
Mvg
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Doc 473

BS/AL/DCO

Van: PLV C-LSK/AFD INTEGR
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 20:19
Aan: PLV C-LSK/STRAI&ADV/SBELADV
CC:

CLSK/PLV C-LSK/DO/$AW C&C/SPACE
Onderwerp: RE: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f91 5Bca.pdf

Eens en snap de deadline, maar in het oor fluisteren van de baas is ook prima, ik lees dat stuk vandaag
pas (zat de week door te nemen in Ibabs).

Art 11

Met vriendelijke groet,

Hoofd Afdeling Integratie
Commando Luchtstrijdkrachten

Van: PLV C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 19:47
Aan: PLV C-LSK/AFD INTEGR
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/SAW
C&C/SPACE
Onderwerp: Re: d319 17a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca. pdf

Check. Misschien nu nog wat laat om het fiche daar op aan te passen.

jij weet mogelijk al het antwoord op deze vraag. Zo niet, zou je het dan kunnen checken morgen bij
Thales. Hier zit, zoals je ongetwijfeld weet, een stuk politieke gevoeligheid.

Groet,

Van:” PLV C-LSK/AFD INTEGR” mindef.nl>
Datum: maandag 31 augustus 2020 om 19:39:37
Aan:” PLV C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV” mindef.nl>
Cc:” mindef.nl>.

CLSKJPLV C-LSKJDO/SAW C&C/SPACE” (mindef.n1>
Onderwerp: d3 191 7a5-c94d-45a7-8420-3Obf41 1 5$ca.pdf

kan eventueel vragen of de SSA mode tot een hogere stralingsbelasting leidt dan de rotating mode. Als
dat zo is moeten we dat vooraf weten (van belang voor draagvlak intern DGB en aansluitend BWP).
Mvg



Doc 474

BS/AL/DCO

Van: MA, BS/AL/HDB
Verzonden: woensdag 2 september 2020 10:48
Aan:

PLV C-LSK/AFD INTEGR
Onderwerp: RE: d31 91 7a5-c94d-45a7-8420-30bf4f91 58ca.pdf

Ja daar doelde ik precies op. We presenteren in het TNO rapport nu bullet 1 en 3. Als we bullet 2 gaan
doen en als die een andere stralingsbelasting geeft, dan moeten we dat ook gaan benoemen en
d oo rrekenen

From:
Sent: dinsdag 1 september 2020 21:44
To: MA, BS/AL/HDB; PLV C-LSK/AFD INTEGR
Subject: RE: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf

Er zijn eigenlijk drie modus:
• Roterend surveillance voor air tracks
• Roterend met een combinatie van surveillance voor air tracks en een sector in space
• Stare, alleen in space.

Vanuit optiek van straling is de stare-modus het meest belastend (in die specifieke (stare) richting).

Van: MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 21:24
Aan: PLV C-LSK/AFD INTEGR mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nl>
Onderwerp: RE: d31917a5-c94d-45a7-8420-3Obf4f9l5Bca.pdf

Wellicht begreep ik het niet helemaal ged...
Er was een rotating en staring mode.
Er lijkt nu ook een SSA mode te komen... Is dat een derde mode of is dat de prof name voor staring
mode?
Als er een soort vanrotating space mode bij komt hoor ik graag over afwijkende specs

From: PLV C-LSK/AFD INTEGR mindef.nl>
Sent: maandag 31 augustus 2020 21:15
To: MA, B5/AL/HDB mindef,nl>
Subject: FW: d3 1917a5-c94d-45a7-8420-3Obf4f9l5Sca.pdf

FYI.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Afdeling Integratie
Commando Luchtstrijdkrachten



Van: mindef.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 20:23
Aan: PLV C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV mindef.nb; PLV C
LSK/AFD INTEGR mindef.nl>
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/SAW C&C/SPACE @mindef.nl>
Onderwerp: Re: d319 17a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca. pdf

Piekbelasting is hoger in stare dan in rotate, maar zo wordt straling binnen de ICNWP-norm niet gemeten, die
wordt over een tijdgemiddelde berekend. Ik weet dat wel wat van, Thales zeker ook. DGB weet dat ook. Staat
ook in het stralingsrapport in het Herwijnën dossier.
De terugkomende vraag is: hoe vaak gaan we in stare. Daar kunnen we geen antwoord op geven, dat hangt af
van de dreiging en de oefeningen die nodig zijn om gereed te zijn voor die dreiging.

Van:” PLV C-LSKJSTRAT&ADV/SBELADV” mindef.nl>
Datum: maandag 31 augustus 2020 om 19:46:59
Aan:” PLV C-LSKJAFD INTEGR” mïndef.nl>
Cc:” mindef.nl>,

CLSKIPLV C-LSKIDO/SAW C&C/SPACE” (mindef.n1>
Onderwerp: Re: d3 191 7a5-c94d-45 a7-8420-30bf41 1 58ca.pdf

Check. Misschien nu nog wat laat om het fiche daar op aan te passen.

jij weet mogelijk al het antwoord op deze vraag. Zo niet, zou je het dan kunnen checken morgen bij
Thales. Hier zit, zoals je ongetwijfeld weet, een stuk politieke gevoeligheid.

Groet,

Van:” PLV C-LSK/AFD INTEGR” mindef.nl>
Datum: maandag 31 augustus 2020 om 19:39:37
Aan:” PLV C-LSKJSTRAT&ADV/SBELADV” mindef.nl>
Cc:” rnindef.nl>,

CLSKIPLV C-LSKJDO/SAW C&C/SPACE” (mindef.n1>
Onderwerp: d3 19 17a5-c94d-45a7-8420-30bf4f 1 58ca.pdf

kan eventueel vragen of de SSA mode tot een hogere stralingsbelasting leidt dan de rotating mode. Als
dat zo is moeten we dat vooraf weten (van belang voor draagvlak intern DGB en aansluitend BWP).
Mvg
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Doc 476

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:09
Aan:
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

AOCS NMflJOSQN
Onderwerp: RE: Fiches tbv TB Herwijnen

Dank voor het vertrouwen, maar ik ben op vakantie de komende twee weken. Ik adviseer
of (in GVT ©) te vragen.

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:07
Aan:
Onderwerp: RE: Fich&s tbv TB Herwijnen

Dank voor je bijdrage. Het afronden van de fiches staat voor ma-wo gepland.

Ik heb bij de vraag uitstaan wie hij bij de info avonden wil hebben namens de gebruiker/luchtmacht.
Ik heb, mede gelet op het interview wat je hebt gegeven, een voorkeur voor jou.

Zodra ik zijn reactie binnen heb informeer ik je hier verder over.
De info avonden staan gepland voor 16 en 17/9

Groet,

Van: mindef.nI < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:04
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Fiches tbv TB Herwijnen

Hoi

In bijlage mijn bijdrage aan de fiches.

In het fiche over de windparken heb ik redelijk wat aangedragen. Het andere fiche alleen een paar
correcties.

Goed weekend,

Van: BS/AL/HDB< mindef.nl>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 15:16
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: FicheTs tbv TB Herwijnen



Hi

____

ik heb voor deze stukken gevraagd wat meer de lead te pakken, dus mogelijk komt hij
er nog voor bij jou op het net, zo niet, dan ja vrijdag is prima.

From: mindef.nl>
Sent: dinsdag 1 september 2020 20:45
To: BS/AL/HDB< mindef.nl>
Subject: Re: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Ga ik doen.

Wat is de deadline? Is vrijdag goed?

Groet,

Van: BS/AIJFIDB” < ‘mindef.nI>
Datum: dinsdag 1 september 2020 om 12:11:42
Aan: “ tnindef.nl>
Onderwerp: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hi

Kan jij in bijgevoegde fiche’s meekijken en aanvullen naar meest recente stand van zaken (indien
veranderd) en aanvullen met recente vraagstukken/knelpunten? Deze fiche’s zijn tbv de aanstaande
TE en de infoavonden in Herwijnen.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

M
E mindef.nl

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The

2



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 477

BS/AUDCO

Van: ) @tno.nl>
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 13:48
Aan: , EMSD, CLSKIPLV C-LSK’DO/C4ISPÖSAIR C2
CC:
Onderwerp: RE: Radarverstroring Flevoland

Opvolgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

0K, dank, ik zal mijn licht opsteken bij

Groet!

From @mindef.nl
Sent: Friday, September 4, 2020 1:46 PM
To:
Cc:
Subject: RE: Radarverstroring Flevoland

Dank,

Ik heb niets te vertellen over wie-wel-en-wie-niet bij de technische briefing zit. Ik zit er ook niet bij.

Groet,

Van: ) < Ittno.nl>
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 13:44
Aan , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/D0/C4ISR/SAIR C2 @mindef.nl>
CC: @tno.nl>
Onderwerp: RE: Radarverstroring Flevoland

BestE

Ik beginsel impliceert elk obstakel, dus bijvoorbeeld ook een lantaarnpaal, een degradatie van de radardekking.
Boven de windturbine vermindert de detectiekans en in het verlengde van de windturbine eveneens. Nu is de good
old MPR best wel goed bestand tegen windturbines. Dat komt door het groot aantal ontvangstbundels (stacked in
elevation) en door het listige detectiealgoritme dat er tijdens de mid-life-upgrade (door SENSIS) ingezet is. Ook de
SMART-L is van verscheidene technieken voorzien opdat het systeem zo min mogelijk last heeft van windturbines.

Kortom, er is sprake van verstoring, maar die is ‘normatief, waarmee ik bedoel dat het ‘recept’ dat in Nederland
wordt toegepast om vast te stellen of een windpark kan, een positief oordeel heeft opgeleverd. De KLu neemt dat
oordeel over (is mijn ervaring).

Vriendelijke groet,

P5: Het lijkt me van belang dat ik erbij ben, voor het geval dat er detailvragen over de windturbinebestendigheid
worden gesteld.

[PaginanummerJ



From: @mindef.nI < @mindef.nl>
Sent: Friday, September 4, 2020 1:09 PM
To:

____

l@tno.nl>
Subject: Radarverstroring Flevoland

Goedemiddag

Ik moet voor een Q&A ter voorbereiding op de technische briefing wat roepen over de verstoring van de MPR op
AOCS NM als gevolg van de reeds bestaande windturbines in de Flevopolder. Is er sprake van verstoring, en zo ja, is
die boven of beneden normatief? We hebben uiteindelijk een VvGB gegeven, dus het is allemaal operationeel
acceptabel, waar ik wil graag wat preciezer zijn in het antwoord.

Dank!

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 tequested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

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

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

[Paginanummer]



Doc 478

BS/AL/DCO

Van: MA, BS/AL/HDB
Verzonden: zondag 6 september 2020 19:45
Aan:

AOCS NM/71OSQN; BS/AL/HDB;
@ rijksoverheid.nl

CC: AOCS NM
Onderwerp: RE: Inloopavonden RCR Herwijnen

Bedankt Ik weet niet eens of ik nog groen heb ...©
I’m fine with woodland

From:
Sent: zondag 6 september 2020 13:18
To: AOCS NM/71OSQN; BS/AL/HDB @rijksoverheid.nl
Cc: AOCS NM; MA, BS/AL/HDB
Subject: Re: Inloopavonden RCR Herwijnen

Voorstel voor tenue: groen!!

Dat staat voor het operationel belang. Uit onderzoeken is gebleken dat de operationele militair doorgaans
meer vertrouwen krijgt van de bevolking dan het “instituut” Defensie. “Deftige heren in blauwe pakken”
worden sneller geassocieerd met het in hun ogen onbetrouwbare “instituut”.

Van: ‘ AOCS NM/7IOSQN” mindef.nl>
Datum: zondag 6 september 2020 om 09:44:42
Aan: “ iiiindef.nI>,

BS/A.L/F1]B” < inindef.nl>, (rijksoverheid.nl”
rijksoverheid. ni>

Cc: AOCS N1VI” < inindef. ni>.
MA, BS/AIJHDB” mindef.nI>

Onderwerp: RE: Inloopavonden RCR Herwijnen

Beste

Ja, ik kan voor invallen. Geen probleem.

Nog wel wat administratieve vragen aangezien ik sinds de voorlichting van het college vorig jaar mei
niet actief bij dit deel ben betrokken:

• Locatie; Geldermalsen of Den Haag?
• Tenue; DT (blauw) of GVT (groen)? Vorige keer was een formele setting en stond ik in het

blauw. Wellicht willen we nu juist het operationele benadrukken d.w.z. in gevechtstenue. Jullie
keuze.

• Voorbereiding; Moet ik nog iets briefen of alleen vragen beantwoorden (indien die gesteld
worden)?

,FYI.

Groet,

Commandant 710 Luchtgevechtsleiding Squadron



Air Operations Control Station Nieuw MilUgen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie
Amersfoortseweg 2481 3888 NS Uddel 1 gebouw 300 kamer 012
Postbus 8762 1 4820 0 6reda MPC 38B

MDTN
T
M

mindef.nl

Van: mindef.nI>
Verzonden: zaterdag 5 september 2020 11:35
Aan: AOCS NM/71OSQN mindef.nI>
CC: BS/AL/HDB < mindef.nl>; @riiksoverheid.nl
Onderwerp: Fwd: Inloopavonden RCR Herwijnen

Hol

Kun jij bij de Herwijnen inloopavonden zijn? Ik ben op vakantie.

Graag contact vii en

Goed weekend!

Van: BS/AL/HDB” < mindef.nl>
Datum: vrijdag 4 september 2020 om 16:40:59
Aan: inindef.nI>
Cc: (fu’rïjksoverheid.nJ” rijksoverheidnI>
Onderwerp: FW: Inloopavonden RCR Herwijnen

Hi vraagt of jij wil contacten en vragen of hij kan aansluiten bij de
inloopbijeenkomsten van 16 en 17 september?

Groet,

From: MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
Sent: vrijdag 4 september 2020 16:38
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Subject: Re: Inloopavonden RCR Herwijnen

De tweede inloopavond kun je vragen ipv die dan niet kan
Ipv graag laten aanpingen

Directoraat Generaal Beleid Ministerie van Defensie
Directeur Materieel Vastgoed en Duurzaamheid

Van: BS/AIJHDB’ < mindef. ni>
Datum: vrijdag 4 september 2020 om 12:02:42

2



Aan: MA, BS/AIJEIDB” mindef.nl>
Onderwerp: FW: Inloopavonden RCR Herwijnen

Weet jij wie van CLSK destijds bij de infobijeenkomsten in 2018 was? Beste is consistentie, maar
is nu in het AD verschenen dus dat zou vanuit die berichtgeving consistent zijn.

From: rijksoverheid.nl>
Sent: vrijdag 4 september 2020 11:18
To: riiksoverheid.nl>; AL/DCO < mindef.nl>;

AL/HDB/PROJ DGB

_____

mindef.nl>; BS/AL/HDB
mindef.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN @mindef.nl>;

MA, BS/AL/HDB mrndef nl>, DMO/PROJN/STGP
mindef ni>, riiksoverheid nl>,

rijksoverheid.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>; BS/ALJDCO
mindef.nl>

Subject: Inloopavonden RCR Herwijnen

Beste collega’s,

De meesten van jullie waren individueel al op de hoogte. Maar toch ook nog even in een collectieve mail.
Hierbij wil ik jullie vragen om woensdag 16 en donderdag 17 september aanwezig te zijn bij de inloopavonden
inzake de Rijkscoördinatieregeling Herwijnen.
Op woensdag 16 september verzamelen we tussen 17 en 17.30. Wij zorgen dat er voor een ieder wat te eten is
en verzorgen een briefing vooraf.

De opzet van de avonden en een deel van de briefing zal op 14 of 15 september al worden gemaild.
De opzet van de avonden is Corona proof.
Op de avonden zelf werken we met tijdsloten van een uur en kunnen we 120 tafels (maximaal 240 personen) van
informatie voorzien.
De avonden zijn afgelopen om 22.00
TNO en GGD zullen beide met 2 personen aanwezig zijn

Op woensdag 23 september hebben we nog een extra optie gepland. Het verzoek is om ook deze te reserveren in
de agenda.
Op dit moment is er pas sprake van 2 aanmeldingen, echter vandaag valt de bewonersbrlef bij de inwoners van
Herwijnen op de deurmat dus ik verwacht nog wel een hausse na het weekend.

ik weet dat je je betrokkenheid bij dit dossier hebt overgedragen, echter heeft gevraagd of je tijdens
de avonden toch aanwezig kunt zijn.

jij hebt aangegeven dat je waarschijnlijk zelf niet aanwezig bent. Kun jij aangeven wij jou vanuit
woordvoering vervangt.

Ik zou het wenselijk vinden als er nog iemand aansluit namens de operationeel gebruiker. Gelet op
het interview lijkt me dat dit zou moeten zijn. Zijn jullie het hier mee eens, dan nodig ik hem ook uit.

Vriendelijke groet,

Dit bericht iromratie bevatten die niet voor is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit brioht abeoirrvd k aan u is toegezonden, wordt u
veroohr dat aan de atz@nder Ie melden en het beticht te veiwijdereri. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welhe aard ook, die
verband houdt met nsicos verbonden aan het elekrienich verzenden van berichten
This messaie may oontain information that te not n!ended for you. It you are not the addressee or if this messaas war; rent to you by miatake, you are
equeated to infoim the sender and detete tne message. The State accepts no Tiabitity for damaga of anv kind rCsultinci trom the tisks inherent in the

electronic trariemissiç,n of messarres
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Doc 482

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: maandag 7 september 2020 10:17
Aan: BS!AL’HDB; @rjksoverheid.nl;

tno.nl) tnonl)
CC: EMSD, BS/ALIDS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

BS/AL/DJZ/Cluster CR; BS/AL/DJZ/Cl BST
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

et al,

Er stond iets niet helemaal juist in het fiche windmolenparken (2 vragen onder Q-5). De tekst moet
m.i. worden:

Waar is deze norm op gebaseerd/waar komt die vandaan?
De norm kent twee aspecten. Ten eerste is dat de dekkingsnorm zoals
opgenomen in het Barro en Rarro. Ten tweede is dat het proflel van de
radardekking, zoals deze wordt gehanteerd door TNO bij de onderzoeken
naar radarverstoring. Het radardekkingsprofiel voor de
luchtgevechtsleidingsradars is geclassificeerd en wordt jaarlijks opgesteld
aan de hand van een nulberekening van de radardekking op de
betreffende locatie. De nieuwe locatie Herwijnen is in 2016 toegevoegd
aan het Barro en Rarro. Toen is ook het radardekkingsprofiel vastgesteld
op basis van een nulberekening.

Kun je deze tekst controleren op onjuistheden?

Dank!

Groet,

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: maandag 7 september 2020 09:10
Aan: @riiksoverheid.nl’;

)I

CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; BS/AL/DJZ/Cluster CR;
BS/AL/DJZ/Cl BST

Onderwerp: RE: FicheTs tbv TB Herwijnen

Hi

Dank voor de aanvulling. Ik heb suggesties en aanpassingen verwerkt tot een nieuwe versie.

kunnen jullie meekijken in het fiche windmolenparken en SMART-L radar?

Groet,



From: mindef.nl>
Sent: vrijdag 4 september 2020 14:04
To: @rijksoverheid.nl’ rij ksoverheid.nl>
Cc: BS/AL/HDB < mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

mindef.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hol

In bijlage mijn bijdrage aan de fiches.

In het fiche over de windparken heb ik redelijk wat aangedragen. Het andere l9che alleen een paar
correcties.

Goed weekend,

Van: BS/AL/HDB < mindef.nI>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 15:16
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv IB Herwijnen

Hi ik heb voor deze stukken gevraagd wat meer de lead te pakken, dus mogelijk komt hij
er nog voor bij jou op het net, zo niet, dan ja vrijdag is prima.

From: mindef.nl>
Sent: dinsdag 1 september 2020 20:45
To: BS/AL/HDB mindef.nI>
Subject: Re: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Gaikdoen.

Wat is de deadline? Is vrijdag goed?

Groet,

Van: BS/AL/FIDB” < mindef.nl>
Datum: dinsdag 1 september 2020 om 12:11:42
Aan: “ mindef.nI>

Onderwerp: fiche’s tbv TB Herwijnen

Hi

Kan jij in bijgevoegde fiche’s meekijken en aanvullen naar meest recente stand van zaken (indien
veranderd) en aanvullen met recente vraagstukken/knelpunten? Deze fiche’s zijn tbv de aanstaande
TB en de infoavonden in Herwijnen.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Anna Elkerbout
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Doc483
BS/AUDCO

Van:
Verzonden: maandag 7 september 2020 08:49
Aan:
cc:
Onderwerp: RE: Radarverstroring Flevoland

Duidelijk, het ging me idd om die baseline en de normlijn.
Dank voor het opsnorren van de datum!

Groet,

Van:
Verzonden: zondag 6 september 2020 17:38
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Radarverstrori ng Flevoland

Beste

Een aanvulling op de Rarro in verband met de nieuwe radarlocatie Herwijnen is gepubliceerd in de Staatscourant
nummer 29608 van 13 juni 2016. Zie ook: https://zoek.officielebekendmakinRen.nl/stcrt-2016-29608.html.
Aan het begin van het jaar wordt op basis van de baseline 2020 windturbinebestand een baseline radardekking
bepaald. Op de 90% lijn wordt een xx km marge gelegd en die vormt de normlijn van dat jaar.
Dus deze zit niet in de Rarro maar bepalen we elk jaar zelf en spreken we daarna af met Dplannen

). Hij zegent dit dan formeel met een brief af.

Groeten,

From: mindef.nI < mindef.nI>
Sent: zaterdag 5 september 2020 11:40
To: t tno.nl>
Cc: tno.nl>
Subject: Re: Radarverstroring Flevoland

Hoi

Dat bedoel ik niet, Ik bedoel dat er een norm is vastgesteld fradardekkimgsprofiel) die als startpunt geldt voor de
berekeningen of een windmolenpark de radar verstoort. Ik denk dat die (start)norm is oogehangen aan het
radardekkingsprofiel van de mpr / smart-l op het moment dat ze zijn opgenomen in het barro / rarro, correct?

Groet,

Van:” ( tno.nl>
Datum: vrijdag 4 september 2020 om 14:55:09
Aan:” mindef.nl>

[Paginanummer]



Cc: tnp.nl>
Onderwerp: RE: Radarverstroring Flevoland

De berekende single-scan detectiekans wordtgetoetst. De Pd-drempelwaarde en de radardoorsnede van het doel
dat aangehouden wordt zet ik voor MPR en SMART-L liever niet op de e-mail. Ook de buïtenrand van het vlak
waarvoor de Pd wordt uitgerekend wordt bekeken. De terugval ten gevolge van het schaduweffect (achter de
windturbine(s)) moet beperkt blijven.

Vriendelijke groet,

From: ‘mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Friday, September 4, 2020 2:48 PM
To: t tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: Radarverstroring Flevoland

Fijn! En de norm hangt weer vast aan een nulmeting op dat moment?

Van: f tno.nl>
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:32
Aan: mindef.nl>;

tno.nl>
Onderwerp: RE: Radarverstroring Flevoland

heeft dit paraat, hij zal zich zo wel melden...

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Friday, September 4, 2020 2:02 PM
To: tno.nI>; tno.nI>
Subject: RE: Radarverstroring Flevoland

Dank,

_____

Weten jullie toevallig ook in welk jaar we de radar in Herwijnen hebben toegevoegd aan de Barro en
Rarro?

Groet,

Van: tno.nl>
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 13:50
Aan: 1 tno.nI>;

mindef.nl>
Onderwerp: RE: Radarverstroring Flevoland

Beste
Nog even ter aanvulling. Vele turbines stonden er al voordat we de nieuwe PERSEUS toetsingmethode starten in
2016. Maar verder is een 3D radar redelijk robuust. M.u.v. van het schaduweffect want daar kan geen enkele radar
tegenop. Dat is juist ook het probleem bij Plan Groen. Daar staan twee lange stroken windturbines van zuid naar
noord en vormen een stalen muur gezien vanuit Nieuw Milligen.

[Paginanummer]



Succes,

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

---—Original Message---—
From: ( [ tno.nlJ
Received: vrijdag, 04sep. 2020, 13:43
To: mindef.nl [ mindef.nl]
CC: [ tno.nl]
Subject: RE: Radarverstroring Flevoland

Beste

Ik beginsel impliceert elk obstakel, dus bijvoorbeeld ook een lantaarnpaal, een degradatie van de radardekking.
Boven de windturbine vermindert de detectiekans en in het verlengde van de windturbine eveneens. Nu is de good
old MPR best wel goed bestand tegen windturbines. Dat komt door het groot aantal ontvangstbundels (stacked in
elevation) en door het listige detectiealgoritme dat er tijdens de mid-life-upgrade (door SENSIS) ingezet is. Ook de
SMART-L is van verscheidene technieken voorzien opdat het systeem zo min mogelijk last heeft van windturbines.

Kortom, er is sprake van verstoring, maar die is ‘normatief’, waarmee ik bedoel dat het ‘recept’ dat in Nederland
wordt toegepast om vast te stellen of een windpark kan, een positief oordeel heeft opgeleverd. De KLu neemt dat
oordeel over (is mijn ervaring).

Vriendelijke groet,

P5: Het lijkt me van belang dat ik erbij ben, voor het geval dat er detailvragen over de windturbinebestendigheid
worden gesteld.

From: mindef.nI < mindef.nl>
Sent: Friday, September 4, 2020 1:09 PM
To: W t tno.nl>
Subject: Radarverstroring Flevoland

Goedemiddag

Ik moet voor een Q&A ter voorbereiding op de technische briefing wat roepen over de verstoring van
de MPR op AOCS NM als gevolg van de reeds bestaande windturbines in de Flevopolder. Is er sprake
van verstoring, en zo ja, is die boven of beneden normatief? We hebben uiteindelijk een VvGB
gegeven, dus het is allemaal operationeel acceptabel, waar ik wil graag wat preciezer zijn in het
antwoord.

Dank’

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

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

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

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

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

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

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

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

[Pagi nanum mer]



Doc 484

BS/AUDCO

Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 7 september 2020 13:23
Aan: EMSD, CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISRJSAIR C2
CC: BS/AUHDB
Onderwerp: RE: SMART-L: drie modes

e.a.,

Voor zover mij bekend zijn er inderdaad drie modi. De uitersten zijn de modus met de roterende antenne en de
modus met de niet-roterende antenne, ook wel ‘starend’ genoemd. Er is ook nog een ‘tussen-modus’ waarbij het
afstandsbereik in een specifieke sector groter is dan het afstandsbereik in de roterende modus, wat evenwel ten
koste gaat van het afstandsbereik aan de tanden van die sector.

Wat betreft de blootstelling het volgende: Enige tijd gelden heeft Tha les aangegeven dat de radarbundel in de
starende modus naar boven bijgesteld is. Dit is de reden dat de blootstelling in ons rapport in de starende modus
geringer is dan de blootstelling in de rondzoekmodus.

Omdat Thales gaandeweg het project aan de vorm van de zendbundel heeft geknutseld, getuige ook de
verscheidene versies van hun RadHaz rapport, is het des te meer van belang dat de blootstelling binnenkort wordt
gemeten. Het voorstel is om de modi rondzoek en starend te meten. De tussen-modus gaan meten lijkt mij eerlijk
gezegd niet nodig.

Vriendelijke groet,

PS: Mocht donderdag metAa 11 , dank zou hij naar de sessie met de
TNO-ets kunnen doorverwijzen. Ik ben behoorlijk goed op de hoogte van de architectuur van het systeem.

From:
Sent: Monday, September 7, 2020 12:46 PM

mindef.nl;
Cc: mindef.nl
Subject: RE: SMART-L: drie modes

Ha

Deze radarinhoudelijke vraag sjoel ik even door naar want daar kan ik niets zinnigs over zeggen.

Grt

Ps. In mijn beleving beziet de fabrikant ook twee modi in hun rapportages. Het kan een vanuit operationeel
perspectief een andere gebruikerssetting zijn, maar ik hou de slag nog om de arm vwb dit aspect en wacht af wat

aangeeft.

Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nl

mflni
tot 1V.

[PaginanummerJ



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

mindef.nI < mindef.nl>
Sent: maandag 7 september 2020 12:08
To: tno.nl>
Cc: mïndef.nl
Subject: SMART-L: drie modes

Goedemorgen

Ik ben nooit in de stralingsmaterie / rapporten gedoken, maar wellicht verdient onderstaande punt (dat er vanuit
ops perspectief drie radarmodes zijn en niet twee) nog aandacht?
Of is dit bij jullie al duidelijk? M.i. zal dit voor de berekeningen niets uitmaken, maar toch goed om dit correct en
volledig te noemen?

Groet,

Van: MA, BS/AL/HDB mindef.nI>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 10:48
Aan: mindef.nl>;

PLV C-LSK/AFD INTEGR mindef.nl>
Onderwerp: RE: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf

Ja daar doelde ik precies op. We presenteren in het TNO rapport nu bullet 1 en 3. Als we bullet 2 gaan doen en als
die een andere stralingsbelasting geeft, dan moeten we dat ook gaan benoemen en doorrekenen

From: mindef.nl>
Sent: dinsdag 1 september 2020 21:44
To: MA, BS/AL/HDB mindef.nb; PLV C-LSK/AFD
INTEGR mindef.nl>
Subject: RE: d31917a5-c94d-45a7-8420-3Obf4f9l5Sca.pdf

Er zijn eigenlijk drie modus:
• Roterend surveillance voor air tracks
• Roterend met een combinatie van surveillance voor air tracks en een sector in space
• Stare, alleen in space.

Vanuit optiek van straling is de stare-modus het meest belastend t in die specifieke (stare) richting).

Van: MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 21:24
Aan: PLV C-LSK/AFD INTEGR mindef.nl>;

mindef.nI>
Onderwerp: RE: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf

Wellicht begreep ik het niet helemaal ged...
Er was een rotating en sta ring mode.
Er lijkt nu ook een SSA mode te komen... Is dat een derde mode of is dat de prof name voor staring mode?
Als er een soort vanrotating space mode bij komt hoor ik graag over afwijkende specs

[PaginanummerJ



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

This message may contain infçrmation 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: dinsdag 8 september 2020 12:51
Aan: ., CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE AIM
Onderwerp: Fwd: Fiches tbv TB Herwijnen

Hoi

Ref de tekst in geel in onderstaande mail: Hebben we inderdaad al een VvGB met voorwaarden afgegeven voor
Blauw en Groen in Flevoland?

Zo ja, zou je me die VvGb willen mailen?

Dank!

Groet,

Van: (a)minezk.nl>
Datum: maandag 7 september 2020 om 19:01:31
Aan: BS/ALJHDW < mindet’.nt>, EMSD, CLSKJPLV C
LSK/DO/C4ISRJSA1R C2” < mincief’. iii>, trijksoverheid.n1”

rijksoverheid.nl>, (aniinezk.nl>
Cc:” EMSD, BS/AIJDS/Dir. Plan]AfdLuOptr” < inindef.nl>,

BS/MJDJZICluster CR” tam indef.nl>,’ BS/AUDJZJCI BST”
,niiidef.nl>

Onderwerp: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Dag

Ik heb opmerkingen bij een paar passages. Zie mijn reactie, met een rode tekstkleur

. Een nieuwe ruimtelijke procedure voor een geheel nieuwe locatie gaat zeker voor ernstige vertraging
van de windparken zorgen en belemmert dus de kabinetsdoelen van 6000 MW.

Ik heb hier grote moeite mee. Dit omdat er in Flevoland ruimtelijk gezien voor zulke grote windparken echt geen
alternatieve, aanvaardbare plekken zijn. Dit overigens nog los van het feit dat er gewoon een Rijksinpassingsplan door
de ministers van EZK en BZk is vastgesteld. Waarover zelfs al een zitting bij de RvS is geweest (geldt voor wp Groen),
resp al onherroepelijk is (geldt voor wp Blauw). Daarom het volgende vervangende tekstvoorstel:

In de provincie Flevoland (en omliggende provincies) zijn in ruimtelijk opzicht geen andere plekken
beschikbaar om een dergelijk hoeveelheid aan windenergie op te wekken. Dit nog los van het feit dat
door betrokken ministers het Rijksinpassingsplan reeds is vastgesteld (en bij 1 van de windparken zelfs
al onherroepelijk is)



Vraag:
Er staan momenteel al windturbines in Flevoland op de locaties van de geplande windmolenparken. Zorgen deze
bestaande turbines niet ook voor verstoring?
Antw:
De verstoring van de huidige radar door de bestaande windturbines in Flevoland overschrijdt de norm niet.

Mi handig om hier aan toe te voegen dat de bestaande windmolens veel kleiner zijn (en mi daarom veel
minder verstoring veroorzaken). » Vermoedelijk dat wel even wat ‘afmetingen’ kan aangeven

Vraag:
Waarom moet eerst de nieuwe radar operationeel zijn, voordat de windparken in Flevoland gerealiseerd kunnen
worden?
Een voorwaarde voor realisatie van de windparken is dat zij geen radarverstoring veroorzaken op radars van Defensie.
Dit wordt getoetst met een radarverstoringstoets als onderdeel van windpark projecten. Als er geen verstoring
optreedt, geeft Defensie met een Verklaring van Geen Bewaar toestemming voor de komst van een windmolenpark.

Antw:
In de toetsing voor de windparken in Flevoland bleek dat deze een onacceptabele verstoring zullen veroorzaken voor de
bestaande radar in Nieuw Milligen. Om deze reden kan Defensie geen WGB afgeven. Wanneer de radar in Nieuw
Milligen uitgeschakeld wordt omdat de nieuwe radar operationeel wordt genomen, vervalt de vervalt de reden om geen
VvGB voor de windparken in Flevoland af te geven..
Dit antwoord klopt gewoon niet. Beide windparken hebben een WGB. Dwz een VVGB onder de voorwaarde dat er een
nieuwe radar operationeel is (wat in geval van wp Blauw geldt voor slechts 1 van de 3 lijnen; dit omdat de andere 2
lijnen qua radarverstoring wel aan de norm voldoen).
Mi moet hier dus een nieuw antwoord voor komen.

Hoop hiermee een goede bijdrage geleverd te hebben.
Gr

Van: mindef.nl
Verzonden: maandag 7 september 2020 09:10
Aan:

_________

mindef.nl; @riiksoverheid.nl; );
CC: mindef.nl, @mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Fich&s tbvTB Herwijnen

Hi

Dank voor de aanvulling. Ik heb suggesties en aanpassingen verwerkt tot een nieuwe versie.

kunnen jullie meekijken in het fiche windmolenparken en SMART-L radar?

Groet,

From: mindef.nl>
Sent: vrijdag 4 september 2020 14:04
To: @rijksoverheid.nl’ rijksoverheid. nI>

BS/AL/HDB < rnindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
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mindef.nl>
Subject: RE: Fich&stbvTB Herwijnen

In bijlage mijn bijdrage aan de fiches.

In het fiche over de windparken heb ik redelijk wat aangedragen. Het andere fiche alleen een paar correcties.

Goed weekend,

Van: B5/AL/HDB < rnindef.nl>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 15:16
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv IB Herwijnen

Hi ik heb voor deze stukken gevraagd wat meer de lead te pakken, dus mogelijk komt hij er nog voor bij jou
op het net, zo niet, dan ja vrijdag is prima.

From: mindef.nI>
Sent: dinsdag 1 september 2020 20:45
To: BS/AL/HDB < mindef.nI>
Subject: Re: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Ga ik doen,

Wat is de deadline? Is vrijdag goed?

Groet,

Van:” BS/AL/HDB” < mindef.nI>
Datum: dinsdag 1 september 2020 om 12:11:42
Aan:” mindef.nl>
Onderwerp: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hi

Kan jij in bijgevoegde fiche’s meekijken en aanvullen naar meest recente stand van zaken (indien veranderd) en
aanvullen met recente vraagstukken/knelpunten? Deze fiche’s zijn tbv de aanstaande TB en de infoavonden in
Herwijnen.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,
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Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

min def. nI

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Doc 486

BS/AL/DCO

Van: @minezk.nl>
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 14:45
Aan:

BS/AL/HDB; @rjksoverheid.nl;
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

BS/AL/DJZ/Cluster CR; B5/AL/DJZ/Cl BST
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen
Bijlagen: VVGB Defensie.pdf FW: Verklaring van geen bezwaar Windplan Blauw (d.d. 7

augustus 2018, nr. DHW-201 8-010031 6082-DV)

Dag etal,

Nav je reactie. Ik heb eea nog eens even bekeken. En ik vermoed dat ik betreffende zin verkeerd heb gelezen (wat
komt dat het daarvoor vooral over de windparken gaat; sorry). Dmv de rode toevoeging wordt eea mi in een keer
heel duidelijk.

- Een nieuwe ruimtelijke procedure voor een geheel nieuwe radarlocatie gaat zeker voor ernstige vertraging van
de windparken zorgen en belemmert dus de kabinetsdoelen van 6000 MW.

En bijgevoegd de beide, afgegeven VVGB’s.

Gr

Van: mindef.nl
Verzonden: dïnsdag 8 september 2020 12:56
Aan: ); mindef.nl; rijksoverheid.nl;
CC: mindef.nl; @mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Re: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Goedemiddag et al,

Eerste punt (zonder de fiches voor me te hebben; ik kan niet inloggen met mijn laptop):
Gaat dit om een nieuwe ruimtelijke procedure voor een alternatieve radarlocatie of om een nieuwe ruimtelijke
procedure voor windparken?

Tweede punt: prima.

Derde punt: wist ik niet meer. Ik heb de VvGB opgevraagd. Als ik die heb, kan ik de tekst evt. aanpassen. Dat wordt
dan morgenochtend.

Groet,

Van @minezk.nl>
Datum: maandag 7 september 2020 om 19:01:3 1
Aan: ‘ BS/AL/HDB” < mindef.nl>,” EMSD, CLSK/PLV C



LSK/DO/C4ISR/SAIR C2” < mindef.nl>, JriiksoverheicLnl” riiksoverheid,nJ>,
)“ @minezk.nl>

Cc:” EMSD, 85/AL/DS/Dit. Plan./AfdLuOptr” < mindef.nl>,
BS/AL/DJZ/Cluster CR” @mindef.nT>,” BS/AL/DJZ/Cl 85V’

mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Dag

Ik heb opmerkingen bij een paar passages. Zie mijn reactie, met een rode tekstkleur

• Een nieuwe ruimtelijke procedure voor een geheel nieuwe locatie gaat zeker voor ernstige
vertraging van de windparken zorgen en belemmert dus de kabinetsdoelen van 6000 MW.

Ik heb hier grote moeite mee. Dit omdat er in Flevoland ruimtelijk gezien voor zulke grote windparken echt geen
alternatieve, aanvaardbare plekken zijn. Dit overigens nog los van het feit dat er gewoon een Rijksinpassingsplan
door de ministers van EZK en BZk is vastgesteld. Waarover zelfs al een zitting bij de RvS is geweest (geldt voor wp
Groen), resp al onherroepelijk is (geldt voor wp Blauw). Daarom het volgende vervangende tekstvoorstel:

• In de provincie Flevoland (en omliggende provincies) zijn in ruimtelijk opzicht geen andere plekken
beschikbaar om een dergelijk hoeveelheid aan windenergie op te wekken. Dit nog los van het feit
dat door betrokken ministers het Rijksinpassingsplan reeds is vastgesteld (en bij 1 van de
windparken zelfs al onherroepelijk is)

Vraag:
Er staan momenteel al windturbines in Flevoland op de locaties van de geplande windmolenparken. Zorgen deze
bestaande turbines niet ook voor verstoring?
Antw:
De verstoring van de huidige radar door de bestaande windturbines in Flevoland overschrijdt de norm niet.

• Mi handig om hier aan toe te voegen dat de bestaande windmolens veel kleiner zijn (en mi daarom
veel minder verstoring veroorzaken). » Vermoedelijk dat Ben wel even wat ‘afmetingen’ kan
aangeven

Vraag:
Waarom moet eerst de nieuwe radar operationeel zijn, voordat de windparken in Flevoland gerealiseerd kunnen
worden?
Een voorwaarde voor realisatie van de windparken is dat zij geen radarverstoring veroorzaken op radars van
Defensie. Dit wordt getoetst met een radarverstoringstoets als onderdeel van windpark projecten. Als er geen
verstoring optreedt, geeft Defensie met een Verklaring van Geen Bewaar toestemming voor de komst van een
windmolenpark.

Antw:
In de toetsing voor de windparken in Flevoland bleek dat deze een onacceptabele verstoring zullen veroorzaken
voor de bestaande radar in Nieuw Milligen. Om deze reden kan Defensie geen WGB afgeven. Wanneer de radar in
Nieuw Milligen uitgeschakeld wordt omdat de nieuwe radar operationeel wordt genomen, vervalt de vervalt de
reden om geen VvGB voor de windparken in Flevoland af te geven..
Dit antwoord klopt gewoon niet. Beide windparken hebben een WGB. Dwz een WGB onder de voorwaarde dat er
een nieuwe radar operationeel is (wat in geval van wp Blauw geldt voor slechts 1 van de 3 lijnen; dit omdat de
andere 2 lijnen qua radarverstoring wel aan de norm voldoen).
Mi moet hier dus een nieuw antwoord voor komen.

Hoop hiermee een goede bijdrage geleverd te hebben.
Gr
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Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 7 september 2020 09:10
Aan: mïndef.nI; @riiksoverheid.nI; ) @minezk.nI>;

@minezk.nl>
CC: mindef.nl; @mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hi

Dank voor de aanvulling. Ik heb suggesties en aanpassingen verwerkt tot een nieuwe versie.

kunnen jullie meekijken in het fiche windmolenparken en SMART-L radar?

Groet,

From: mindef.nl>
Sent: vrijdag 4 september 2020 14:04
To: @rijksoverheid.nl’ rijksoverheid.nI>
Cc: BS/AL/HDB < mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr

mindef.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hoi

In bijlage mijn bijdrage aan de fîches.

In het fiche over de windparken heb ik redelijk wat aangedragen. Het andere fiche alleen een paar correcties.

Goed weekend,

Van: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 15:16
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hi ik heb voor deze stukken gevraagd wat meet de lead te pakken, dus mogelijk komt hij er nog voor bij
jou op het net, zo niet, dan ja vrijdag is prima.

From: mindef.nl>
Sent: dinsdag 1 september 2020 20:45
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Subject: Re: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Ga ik doen,

Wat is de deadline? Is vrijdag goed?

Groet,
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Van:” BS/AL/HDB” < mindef.nl>
Datum: dinsdag 1 september 2020 om 12:11:42
Aan: ‘ mindef.nl>
Onderwerp: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hi

Kan jij in bijgevoegde fiche’s meekijken en aanvullen naar meest recente stand van zaken (indien veranderd) en
aanvullen met recente vraagstukken/knelpunten? Deze fiche’s zijn tbv de aanstaande TB en de infoavonden in
Herwij nen.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

M
E mindef.nl

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. hidien 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 infonn the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Doc 490

BS/AL/DCO

Van: ) @minezk.nl>
Verzonden: woensdag 9 september 2020 12:35
Aan:

BS/AL/HDB; rijksoverheid.nl
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuoptr;

BS/AL/DJZ/Cluster CR; BS/AL’DJZ/Cl BST
Onderwerp: RE: Fiches tbv TB Herwijnen
Bijlagen: 2020 09 09 Fiche windmolenparken en SMART-L radar v2 (BH) en EW.docx

Dag ik heb eea ook nog een keer gelezen en in de versie van nog een enkele aanvullende tekstuele
aanpassing gedaan.
Gr

Van: mindef.nl
Verzonden: woensdag 9 september 2020 11:36
Aan: mindef.nl; ); @riJksoverheid.nl
CC: mindef.nl; @mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hol

Prima lijkt mij.

Ik heb nog een stuk tekst op pagina 5 (over de norm) aangepast.

Groet,

Van: BS/AL/HDB < rnindef.nl>
Verzonden: woensdag 9 september 2020 10:18
Aan: ‘ @minezk.nl>; ) @minezk.nl>;

mindef.nl>; @riiksoverheid.nl
CC: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>;
BS/AL/D]Z/Cluster CR @mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST

mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Allen,

Bij deze de opmerkingen verwerkt en een tekst suggestie gedaan. Zie track changes.

Groet,

From: @minezk.nl>
Sent: dinsdag 8 september 2020 14:46
To: ) @minezk.nl>; BS/AL/HDB < mindef.nl>;

mindef.nl>; rijksoverheid.nl
Cc: EMSD, B5/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cluster CR @mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST



mindef.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Naast de aanvullingen van

Vr.gr

heb ik nog enkele aanpassingen in groen.

Van: ) @minezk.nl>
Verzonden: maandag 7 september 2020 19:01

mïndef.nl’ < mindef.nl>;
@minezk.nl>

mindef.nl; @mindef.nl;
Fiche’s tbv TB Herwijnen

Ik heb opmerkingen bij een paar passages. Zie mijn reactie, met een rode tekstkleur

Vraag:
Er staan momenteel al windturbines in Flevoland op de locaties van de geplande windmolenparken. Zorgen deze
bestaande turbines niet ook voor verstoring?
Antw:
De bestaande windturbines zijn met een maximale tiphoogte van pIm. 110 meter veel kleiner dan de beoogde
nieuwe turbines met een tiphoogte van 24$ meter.
De verstoring van de huidige radar door de bestaande windturbines in Flevoland overschrijdt daardoor de norm
niet.

Vraag:
Waarom moet eerst de nieuwe radar operationeel zijn, voordat de windparken in Flevoland gerealiseerd kunnen
worden?
Een voorwaarde voor realisatie van de windparken is dat zij geen radarverstoring veroorzaken op radars van
Defensie. Dit wordt getoetst met een radarverstoringstoets als onderdeel van windpark projecten. Als er geen
verstoring optreedt, geeft Defensie met een Verklaring van Geen Bezwaar toestemming voor de komst van een
windmolenpark.
Aan windpark Blauw is gedeeltelijk een onvoorwaardelijke VVGB verleend. Voor een deel van windpark Blauw, en
voor geheel windplan Groen, is een VVGB verleend waaraan de voorwaarde is verbonden dat eerst de verplaatsing
van de radar gerealiseerd moet zijn voordat gebouwd kan worden. Deze WGB’s zijn verleend met deze voorwaarde,
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Aan:

CC:
Onderwerp: RE:

Dag

mindef.nj @riiksoverheid.nI;

mi nU ef. n 1
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omdat Defensie het realistisch achtte dat de verplaatsing tijdig gerealiseerd zou zijn om de windparken niet in de
problemen te brengen.

Om deze reden kan Defensie geen WGB afgeven. Wanneer de radar in Nieuw Milligen uitgeschakeld wordt omdat
de nieuwe radar operationeel wordt genomen, vervalt de vervalt de reden om geen VvGB voor de windparken in
Flevoland af te geven..
Dit antwoord klopt gewoon niet. Beide windparken hebben een WGB. Dwz een VVGB onder de voorwaarde dat er
een nieuwe radar operationeel is (wat in geval van wp Blauw geldt voor slechts 1 van de 3 lijnen; dit omdat de
andere 2 lijnen qua radarverstoring wel aan de norm voldoen).
Mi moet hier dus een nieuw antwoord voor komen.
Het eerdere concept antwoord is inderdaad onjuist.

Hoop hiermee een goede bijdrage geleverd te hebben.
Gr

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 7 september 2020 09:10
Aan: mindef.nl; @riiksoverheid.nl; ) @minezk.nI>;

@minezk.nl>
CC: mindfjii’ @mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Fich&s tbv TB Herwijnen

Hi

Dank voor de aanvulling. Ik heb suggesties en aanpassingen verwerkt tot een nieuwe versie.

kunnen jullie meekîjken in het fiche windmolenparken en SMART-L radar?

Groet,

From: mindef.nl>
Sent: vrijdag 4 september 2020 14:04
To: ‘ronald.kaat@cijksoverheid.nl’ rijksoverheid.nl>
Cc: BS/AL/HDB < rnindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

mindef.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Ho

In bijlage mijn bijdrage aan de fiches.

In het fiche over de windparken heb ik redelijk wat aangedragen. Het andere fiche alleen een paar correcties.

Goed weekend,

Van: BS/AL/HDB < mindef.nI>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 15:16
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Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hi ik heb voor deze stukken gevraagd wat meer de lead te pakken, dus mogelijk komt hij er nog voor bij
jou op het net, zo niet, dan ja vrijdag is prima.

From: mindef.nl>
Sent: dinsdag 1 september 2020 20:45
To: BS/AL/HDB< mindef.nl>
Subject: Re: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Ga ik doen,

Wat is de deadline? Is vrijdag goed?

Groet,

Van:” BS/AL/HDB” < mindef.nI>
Datum: dinsdag 1 september 2020 om 12:11:42
Aan:” rnindef.nl>
Onderwerp: Fiche’s tbv TB Herwijnen

Hi

Kan jij in bijgevoegde fiche’s meekijken en aanvullen naar meest recente stand van zaken (indien veranderd) en
aanvullen met recente vraagstukken/knelpunten? Deze fiche’s zijn tbv de aanstaande TB en de infoavonden in
Herwijnen.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

M
E mindef.nl

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht
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
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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 1f this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Doc 496

Het operationele perspectief

Windparken Groen en Blauw verstoren beiden de radardekking vanaf de locatie AOCS NM. Deze

verstoring is significant boven de norm van het Barro en Rarro. Zolang CLSK is aangewezen op het

AOCS NM als tadarlocatie, kan de CLSK in mindere mate voldoen aan haat operationele

taakstelling: het bewaken en beveiligen van het luchtruim, de ondersteuning van de civiele

autoriteiten en het begeleiden van het CLSK F-16 en F-35 trainingsprogramma. De radardekking

vanaf het AOCS NM is reeds zeer matig door het omliggende hogere terrein, deze wordt dan dus

nog minder. De plekken waar radarverstoring van door windparken Blauw en Groen optreedt,

vallen voor een belangrijk deel binnen het radarbereik van de SMART-L in Wier, nadat deze in

gebruik is genomen (november 2020). Echter, de SMART-L in Wier zal ook gepland en ongepland

niet beschikbaar zijn door uitval en / of onderhoud, waardoor deze radar de verstoorde

radardekking vanaf AOCS NM niet kan opvangen. Voorts zal de SMART-L in Wier vooralsnog niet

optimaal kunnen worden gebruik in de z.g. stare-modus, omdat dan de SMART-L in Wier niet meer

de dekking kan verzorgen in de richting de windparken Blauw en Groen. Deze situatie blijft bestaan

totdat de SMART-L op Herwijnen of een alternatieve locatie is opgeleverd. Mocht Defensie

onverhoopt aangewezen blijven op het AOCS NM als radarlocatie, dan zal met de plaatsing van de

SMART-L op het AOCS NM de radarverstoring door de windparken Blauw en Groen in enige mate

minder zijn dan dat nu het geval is met de MPR. Echter, de radarverstoring door windparken Blauw

en Groen blijft boven-normatief. Dat geeft dan weer, samen met de slechte dekking door het

omliggende hogere terrein, een zeer matig radarbereik. Dat heeft dan blijvende negatieve

gevolgen volgen voor operationele taakuitvoering van CLSK.



Doc 497
BS/AIJDCO

Van: @tno.nl>
Verzonden: woensdag 23 september 2020 08:53
Aan: , EMSD, CLSKIPLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
cc:
Onderwerp: RE: Radarverstoring Blauw en Groen

Beste
Ja hoor, bel me gerust. Ik zit thuis te werken dus ik ben mobiel bereikbaar op

From: @mindef.nl
Sent: woensdag 23 september 2020 08:34
To:
Cc:
Subject: Radarversto ring Blauw en Groen

Goedemorgen

Kunnen we ajb deze ochtend nog even bellen over de radarverstoring (MPR en SMART-L) door windparken Blauw en
Groen tov de locaties AOCS NM en Wier?

Dank!

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 intendod tot you. 1f you are not the addressee er 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 electronlc transmission of messages.

[Paginanummer]



Doc 498

BS/AL/DCO

Van: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4JSR/SAIR C2
Verzonden: woensdag 23 september 2020 16:39
Aan:
Onderwerp: RE: Aanpassen zendbundel

Dank,

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 23 september 2020 10:49
Aan: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: Aanpassen zendbundel

Nog even het volgende; je vroeg me: kan de zendbundel richting Herwijnen niet opgetild worden? Ik antwoordde neen,
maar heb het gisteren voor de zekerheid gecheckt bij Thales NL. Het is inderdaad ‘nee, zoals de radar nu is’. Thales kan
deze feature wel toevoegen, maat dat is dan ‘meerwerk’.

Vriendelijke groet,

From: @mindef.nl @mindef.nl>
Sent: Wednesday, September 23, 2020 8:34 AM
To: @tno.nI>
Cc: ltno.nl>
Subject: Radarversto ring Blauw en Groen

Goedemorgen

Kunnen we ajb deze ochtend nog even bellen over de radarverstoring (MPR en SMART-L) door windparken
Blauw en Groen tov de locaties AOCS NM en Wier?

Dank!

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. 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.

2



Doc 500

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: donderdag 24 september 2020 17:35
Aan: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Fiches tbv WGO djd. 26 oktober

Hol

Mooi, ik ga morgen knutselen aan de twee fiches.

Groet,

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: donderdag 24 september 2020 16:32
Aan:
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hi

Nope! Die (1) waarom twee radars en (2) hoe zijn we tot de locatie Herwijnen gekomen heb je zojuist
(samen met beantwoord met je mail met feitenrelaas! Dus die heb ik nu.

Ik mis nog:
- Drugssmokkel Art. 11
- Tijdelijke oplossing

Thanks voor je feitenrelaas! Ben nog even benieuwd naar de latere aanvullingen, maar hier kom ik al
een eind mee.

Groet,

mindef.nl>
Sent: donderdag 24 september 2020 15:15
To: BS/AL/HDB < rnindef.nl>
Subject: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hoi

Je hebt me gevraagd om mee te schrijven aan een fiche over drugssmokkel en een tijdelijke oplossing.
Als ik het goed begrijp, komt daar nu fiches bij over (1) waarom twee radars en (2) hoe zijn we tot de
locatie Herwijnen gekomen?

Ik ga morgen ochtend beginnen aan de fiches drugssmokkel en tijdelijke oplossing.

Groet,

Van: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 24 september 2020 10:26
Aan: mindef.nl>



CC: DMO/PROJN/DIP PROJN mindef.nl>
Onderwerp: FW: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hi

Eerder heb ik jou gevraagd mee te schrijven in bijgevoegd fiche over de overweging
locatie/alternatieven dan Herwijnen VOOR de RCR tussen periode 2009 -2015 tot aanschaf perceel in
Herwijnen. Met heb ik nog een beetje heen en weer gesproken over de A en 6 brief en wat daar
in staat. Je gaf aan dat je er eind deze week op terug zou komen, dus ik stuur je bij deze nog even
onderstaande gesprek door zodat we daar iets mee kunnen nog. Mogelijk heb je dat al, maar dan heb
je deze extra info.

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

Hoi

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

Bedenk ook dat het aansluiten t 2 extra zelfde radats) op de aankoop van vier marine SMART-L radars
heeft geleid tot standaardisatie van materieel tussen CLSK en CZSK = lagere onderhoudskosten,
economy of scale, operationeel gebruik je dezelfde capaciteit, denk aan 5NID. etc. En het blijkt dat je
met twee radars dan voldoet aan de gestelde eisen (oa radardekking!); maw waarom dan meer?

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

MVG

Van: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 23 september 2020 08:26
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN <UN.Berrevoets@mindef.nl>
CC: Morren, P, Drs., DMO/PROJN/PROJN DIP <P.Morren@mindet.nl>
Onderwerp: Re: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hi

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

Of lees ik de onderstaande tekst dan mogelijk verkeerd?

Groet,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hi en

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

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

Groet,

Van: “ ( tno.nl>
Datum: dinsdag 22 september 2020 om 13:14:23
Aan: ‘ BS/ALJHDB” < mindef.nl>, Ing.,
DOSCOIDGO/CEAGIECISW (amindëf.nI>

Cc: ( tno.nI>
Onderwerp: RE: Fiche’s tbv WGO d.d. 26 oktober

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

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

Mli

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

Aalf

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

@mindef.nl>
Subject: RE: Fich&s tbv WGO d.d. 26 oktober

Hi allen,

Dank allemaal voor jullie hulp! Ik wacht jullie input Art 11 af.

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

Groet,

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

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

Haai

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

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

Groet!

From: rnindef.nl < mindefnl>
Sent: Iuesday, September 22, 2020 11:16 AM
To: t tno.nl>; tno.nl>;

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

Dag

Op 26 oktober a.s. vindt er een wetgevingsoverleg plaats in de Kamer. De verwachting is dat dit
moment aangegrepen wordt om te reflecteren op de TE, RTG en ook de feitelijke vragen ronde die ik
29 september zal ontvangen en uiterlijk 13 oktober moet terug sturen. De inhoud van de vragen ken
ik niet, maar de verwachting is dat die in lijn licht met de onderwerpen die in de TE en RTG aan bod
zijn gekomen.
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Ter voorbereiding op het WGO moet ik een aantal fiche’s opleveren op 29 september. Echter, de
inhoud daarvan kan ik naar verwachting ook gebruiken voor de feitelijke vragen ronde tussen 29 sept
en 12 oktober. Een aantal daarvan heb ik bijgevoegd, maar heb ik jullie advies/input nodig.

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

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

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

M

___

E — mindef.nl

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

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

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. It you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Doc 503

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 16:05
Aan: BS/AL/HDB
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tijdelijke oplossingen

Graag gedaan!

Goed weekend,

Art. 11

Van: BS/AL/HDB
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 15:59
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; AOCS NM/7OSQN
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tijdelijke oplossingen

Ha allen,

Thanks voor alle input nog! Ik heb alle fiches voor Herwijnen (het zijn er 16 geworden) inhoudelijk nu
klaar, nu is DJZ even aan zet om mee te schrijven. Art. ii bij deze even de inhoudsopgave van de
bundel voor jullie.

To be continued!Art.ff

Groet,

From: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>
Sent: vrijdag 25 september 2020 15:41
To: mindef.nl>;

AOCS NM/7OSQN mindef.nl>; BS/AL/HDB < mindef.nl>
Subject: RE: Fiches WGO 26 okt: tijdelijke oplossingen

Helder, heb ik weer iets geleerd in het complexe dossier!

Van: mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 15:35
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < m indef. nl>;

AOCS NM/71OSQN mindef.nl>; BS/AL/HDB < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tijdelijke oplossingen

et al,

Dat van die kleinere sensoren heeft toch een relatie met het eerder zoeken naar een interim systeem.
Dat moeten m.i. wel expliciet noemen richting Stas (vandaar ook dat ik in de v2 versie “deletion”
van het laatste punt ongedaan heb gemaakt).

Voorts heb ik nog een woordje toegevoegd over de space capaciteit van kleine radars, na overleg met
de DM0 PL MMR

Groet,



Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 15:23
Aan: AOCS NM/71OSQN mindef.nl>;

mindef.nI>; BS/AL/HDB < mindef.nI>
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tijdelijke oplossingen

Bijgevoegd het fiche met mijn aanvullingen.

Tevens nog een algemene opmerking op de tijdelijke oplossing meerdere sensoren? In hoeverre willen wij deze
überhaupt benoemen/opbrengen en moeten wij ons niet gewoon beperken tot de enige “realistische” optie,
namelijk de nieuwe SMART-L tijdelijk ergens neerzetten.

Groet,

Van: AOCS NM/71OSQN mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 14:35
Aan: mindef.nl>;
BS/AL/HDB < mi ndef.nI>; EMSD, BS/AL/ DS/Dit. Plan./AfdLuOptr

mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tijdelijke oplossingen

Kleine aanpassingen. Niks inhoudelijks

Van: mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 13:43
Aan: BS/AL/HDB < mindef.nI>; AOCS NM/71OSQN

mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tijdelijke oplossingen

En de tweede fiche: tijdelijke oplossingen

Van: BS/AL/HDB< mindef.nl>
Verzonden: maandag 21 september 2020 12:22
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: Fiches WGO 26 okt

Hi

Voor het wetgevingsoverleg d.d. 26 oktober verwachten we dat er naar de SMART-L gevraagd gaat
worden. Daarvoor ben ik nu bezig fiche’s op te lopen die 29 september ingediend moeten zijn. Kan jij
mij helpen bij het uitwerken van deze fiche’s?

Het betreft:
- Fiche drugssmokkel: media + hebben aangegeven dat de radar ingezet wordt bij

drugssmokkel. Kunnen we toelichten hoe dit (niet) zit? (Mijn voorstel: focus op
luchtruim bewaking als primaire taak)

- Fiche tijdelijke oplossing: het bewonerscomite radar nee heeft de optie geopperd om een
tijdelijke oplossing voor de radar te verzinnen zodat eerst nu alles zeker kan worden dat het
veilig is. Kunnen we toelichten waarom een tijdelijke oplossing niet mogelijk is? (Mijn voorstel:
tijdelijke oplossingen zijn glijdende schaal om alsmaar uit te stellen, daarnaast vrij kostbaar en
er is niet zomaar een radar/dekking beschikbaar die tijdelijk kan opvangen, )
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Als we deze week wat kunnen oplopen, zou dat fijn zijn.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

M+
E mindef.nI
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Doc 550

BS/AL/DCO

Van: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:32
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
CC: BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr;

MA, B5/AL/DGBIDMV
Onderwerp: RE: Herwijnen 33, 87

Hoi

Ik krijg mijn Belgische collega’s niet te pakken. Ik heb wel ingesproken, ik probeer het morgen nog.

Weet dat ik over de twee LARCE systemen en de radar op Semmerzake eerder al met de
heb gesproken en daarmee het huidige antwoord heb geformuleerd.

Wat ontbreekt: Toekomstplannen en luchtverkeersleidingsradars.
• Komen er meer LARCE systemen? (De woorden van de : “Art. 10(2) (a)

p
• Ar110f2)(a)

• De huidige langeafstandsradar in Semmerzake doet ook dienst als luchtverkeersleidingsradar
• Ik weet niet of BEL ook zoiets heeft als onze MASS-radars voor lokale verkeersleiding.

Groet,

•
, MA, BS/AL/DGB/DMV

Verzonden: zondag 11 oktober 2020 23:00
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

CC: BS/AIq’DGB/DMV/AFD VASTG; , MA, BS/AL/DGB/DMV
Onderwerp: Herwijnen 33, 87

vraag 33 / 87 gaan over Belgie.
Kun jij d e vragen en de antwoorden bekijken en dan met de nu (ken ik niet) contact
opnemen en vragen hoe daar de gevechtsleldings en verkeersleidingsradars er nu voor staan en wat er
aan concrete ontwikkelingen loopt (dus wat wordt net als bij ons... daadwerkelijk neergezet)

We hebben nog in het antwoord staan dat de marconi in semmerzake staat. Semmerzake is toch al
dicht?
Hoeveel van de 13 LARCE radars staan er al en hoeveel komen er nog?

Kun je deze met spoed oppakken?

Directeur Integraal Beleid

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

@mindef.nl
www.defensie.ni

Officier Toegevoegd



mindef. ni
46

Secretariaat:

t@mindef.nI
T:
(op woensdag fiex)
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Doc 551

BS/AL/DCO

Van: @rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:43
Aan:

CC: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; MA,
BS/AL/DGB/DMV; DMO/PROJN/PROJN DIP

Onderwerp: RE: Herwijnen 42 en 93
Bijlagen: Reactie Raadvragen Radarpost Wier (2).pdf

Goedemorgen

Bij de radarpost Wier is er geen sprake van de gevoeligheid, zoals die wel aan de orde is bij Herwijnen.
Dat komt omdat op deze locatie al decennia een grote luchtmacht radar heeft gestaan, die alleen is vervangen door
een nieuwe.
Het radarstation Wier is dan ook al passend bestemd in het vigerende bestemmingsplan. Er was dus geen
bestemmingsplanprocedure nodig om het nieuwbouwproject te realiseren.
Daardoor was er ook geen noodzaak voor een inspraak of communicatietraject met omwonenden.
Uiteraard heeft er wel de vereiste publicatie van de omgevingsvergunningen (bouw en milieu) en later nogmaals
t.b.v. de 24/7 in gebruik neming plaatsgevonden.
Daartegen heeft niemand een zienswijze ingediend. Het project heeft in tegenstelling tot de radar van Herwijnen
dan ook niet geleid tot commotie of door omwonenden geuite zorgen.
Wel hebben er enkele artikelen in de regionale media gestaan over het bouwproject, ook die hebben niet geleid tot
beroering.
htts://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&p=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichMm8za7s
AhWEiKQKHU3NCMQFjMegQl BRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lc.nI%2Ffriesland%2Fwaadhoeke%2FDe-nieuwe-
radar-va n-Wier-is-net-a Is-de-F-35-25237261. htm I&usg=AOvVaw3sShoy8mAyatgtd DcZizvA

Vanzelfsprekend heeft er wel het nodige vooroverleg met de gemeente Waadhoeke plaatsgevonden.
Het Ministerie van ILenT is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunnïng, maar de gemeente heeft een adviserende
rol m.b.t. het bouwdeel. In verband hiermee is er enkele malen vooroverleg geweest met ambtenaren van de
gemeente over de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan en de verplichte toetsing door de
Welstandcommissie.
Projectleider DM0 en ik hebben twee maal met leden van de welstandscommïssie gesproken en het ontwerp
toegelicht. Daarbij stuitten wij op een kritische opstelling van de commissie. Dit heeft ook tot twee maal toe geleid
tot een negatief advies van de welstandscommissie. Het college van B&W van Waadhoeke heeft evenwel aan de
Minister van l&W geadviseerd om “in dit geval het advies van de welstandscommissie om economische en
functionele redenen, alsmede gelet op de huidige situatie, naast zich neer te leggen. Het college adviseert de minister
voorts om in dit geval te oordelen dat de het plan wel voldoet aan de redelijke eisen van welstand, mitshet gebouw
in een matte donkergroene kleur (bijvoorbeeld RAt 6009) zal worden uitgevoerd”.

Ten overvloede merk ik op dat de gemeente Waadhoeke geen adviserende rol heeft m.b.t. de
omgevingsvergunning milieudeel. Over dit deel (straling, geluid) heeft dan ook geen vooroverleg plaatsgevonden.
Naar aanleiding van de commotie rond Herwijnen zijn hierover recentelijk wel enkele vragen gesteld, die inmiddels
door het College zijn beantwoord. Zie bijlage.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet,



Belangenbehartiger Defensie in Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel

Cluster Ruimte / Sectie Omgevingsmanagement

Afdeling Klant en Vastgoedmanagement/ Directie Vastgoedbeheer
Rij ksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postadres:
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Van:
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 09:40
Aan: mindef.nl;
CC: mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen 42 en 93

Goedemorgen, voor Wier is dat traject door collega gedaan.
wil jij deze vragen beantwoorden?

Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberrv.com)

Van: mindef.nl
Verzonden: 12 okt. 2020 09:10
Naar: rijksoverheid.nl>
Cc: mindef.nl: mindef.nl; cmindef.nl;”

rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen 42 en 93

Goedemorgen

Ik ben hier niet (direct) bij betrokken geweest, dat is afgehandeld door en (vorige
PL DM0).

Groet,

Van: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Verzonden: zondag 11 oktober 2020 23:42
Aan: mïndef.nI>;

rilksoverheid.nl>
CC: BSJALJDGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nb; MA,
BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Onderwerp: Herwijnen 42 en 93
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en

Kunnen jullie ons helpen met de beantwoording van vragen 42 en 93 van de 114

Er is een vergunningentraject doorlopen in de gemeente waar Wier onder valt. Kunnen jullie beeld en geluid geven
bij wat daar is gebeurd op het gebied van zienswijzen. Maar ook op het gebied van communicatie.

Directeur Integraal Beleid

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

M:
mindef.nl

www.defensie.nl

Officier Toegevoegd

m indef. ni
M:

Secretariaat:

@mindef.nI
T:
(op woensdag flex)

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 552

BS/AL/DCO

Van: MA, BS/AL/DGB
maandag 12 oktober 2020 12:19

Aan: t
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

CC:
Onderwerp: RE: n.a.v. jouw AD artikel

Dank voor het snelle, duidelijke en prettige antwoord

From: t
Sent: maandag 12 oktober 2020 11:23
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;

MA, BS/AL/DGB/DMV
Cc:
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel

Dame, Heten,

A10(1)(b)

omdat dit gerubriceerde informatie betreft. Art. 10 (1)fb)

ii

Dus, ik zou als volgt antwoorden: Art. 10(1) (b)

Met de vriendelijke groet,

From: tno.nl>
Sent: Monday, October 12, 2020 10:12 AM
To: t tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel

Ha

Ik denk dat jij wel snel van antwoord kan voorzien, svp.

Grt



T Location
Senior research sdentist M
Electronic Defence E •tnO.fll From

________________________________________________W

•IW far We

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 whTch you use 1f and for dam age of any kind resulting trom the risks Inherent to
the electronic transmission of messages.

mindef.nl mindef.nl>
Sent: maandag 12 oktober 2020 10:10
To: tno.nl>
Cc: mindef.nI; mindef.nI
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel

Ik wil het vermogen niet openbaren. Ik wil weten welke een hoger en welke dus een lager vermogen
heeft

From: tno.nl>
Sent: maandag 12 oktober 2020 10:06
To: MA, B5/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Cc: mindef.nl>;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel

Ha

Het vermogen van de SMART-L is, net als een paar andere technische parameters, de merkïng Staatsgeheim.
lig niet geschikt voor openbare publicatie.

Dus ik denk dat we wel veldsterkten, net als voor de SMART-L, kunnen berekenen voor de MPR, ik zal daar met
van gedachten wisselen. Vrijgave van Staatsgeheime informatie zoals het RE-vermogen van de SMART-L ligt niet in
mijn mandaat maar dat zal je waarschijnlijk mij ook niet vragen.

Grt

T 4 Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tnonI

From:
•

This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressoe or 1f this massage was
sent to you by mistako, you are requested to inform the sender and delete the massage. TNO accepts no liability for the
content of this e-mail, for the manner in which you usa 1f and for damage of any kind resulting from the risks inherent to
the electronic transmission of messages.

mindef.nl mindef.nl>
Sent: maandag 12 oktober 2020 09:02
To: tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel
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Yep en vermogen

From: tno.nl>
Sent: maandag 12 oktober 2020 08:58
To: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Cc: mindef.nI>;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Subject: Re: n.a.v. jouw AD artikel

Ha

Even voor de zekerheid checken Jouw vraag over de piek en tijd gemiddelde veidsterkte betreft een vergelijking
tussen de MPR en SMART L?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 okt. 2020 om 22:3 1 mindef.nl” mindef.nl> het
volgende geschreven:

en / of

Kun jij aangeven hoe het vermogen van de MPR en de SMART L zich tot elkaar
verhouden?
Ik wil in antwoord op een Kamervraag tenminste kunnen zeggen of de Smart L meer of
minder vermogen genereert

hoe zit het met piekveldsterkte en tijdgemiddelde veldsterkte. Kunnen we daar
een vergelijking maken. Welke het hoogst en zijn de verschillen groot. Wat heb je van
DEF nodig om dit te kunnen berekenen?

dit is voor vraag 27

Directeur Integraal Beleid

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

mindet.nT
www.defensie.nl

Officier Toegevoegd

mindef.nl

Secretariaat:

(Bmiridet.nl
T:
(op woensdag flex)
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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
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 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 553

BS/AL/DCO

Van:

_______

tno.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:56
Aan:

_______

cc:

_____

Onderwerp: RE: n.a.v. jouw AD artikel

Ha

Jawel. Ik schakel ook nog even met komt denk ik wel goed.

Grt

T Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nI From:

oqlL,ii
far We

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

mindef.nl
Sent: maandag 12 oktober 2020 09:17
To:
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel

Goedemorgen

_____

Jij pakt deze verder op? Hier heb ik geen verstand van.

Groet,

Van: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 09:02
Aan: tno.nl>
CC: mindef.nI>;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Onderwerp: RE: n.a.v. jouw AD artikel

Yep en vermogen

From: tno.nl>
Sent: maandag 12 oktober 2020 08:58



To: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Cc: mindef.nl>;
B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Subject: Re: n.a.v. jouw AD artikel

Ha

Even voor de zekerheid checken Jouw vraag over de piek en tijd gemiddelde veldsterkte betreft een vergelijking
tussen de MPR en SMART L?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 okt. 2020 om 22:31 mindefnl” mindef.nl> het
volgende geschreven:

en/of

Kun jij aangeven hoe het vermogen van de MPR en de SMART 1 zich tot elkaar verhouden?
Ik wil in antwoord op een Kamervraag tenminste kunnen zeggen of de Smart L meer of minder
vermogen genereert

hoe zit het met piekveldsterkte en tijdgemiddelde veldsterkte. Kunnen we daar een
vergelijking maken. Welke het hoogst en zijn de verschillen groot. Wat heb je van DEF nodig om dit
te kunnen berekenen?

dit is voor vraag 27

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:
mindef.nl

www.defensie. ni

Officier Toegevoegd

mindef.nl
M:

Secretariaat:

@mindef.nl
T:
(op woensdag flex)
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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 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.

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.

3



Doc554

BS/AUDCO

Van: t tnonl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 7 7:58
Aan:

______

CC:

__________

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISRIISTAR&SP:
EMSD, BS/AUDS/Dir. Plan]AfdLuOptr

Onderwerp: Re: vragen voor fiche andere locatie Herwijnen

Ik zal je mijn memo sturen, waarin op deze kwestie wordt ingegaan. Morgen even contact?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 12 okt. 2020 om 17:19 heeft het volgende geschreven:

Ah juist. Via die ‘omweg’ kom je ook tot een steekhoudend antwoord op de vraag of het verhogen
van de antennepositie zinvol zou kunnen zijn.M. 17 of wij meerof
minder dekking hebben, als ze er zeker van zouden kunnen zijn dat er iets minder straling de grond
bereikt, dan zullen ze dat met grote vasthoudendheid gaan eisen. Als blijkt dat die verlaging van het
stralingsniveau echter totaal niet relevant is, dan is die discussie ook van tafel. Maar als er wel iets
voor een ophoging van de antennepositie te zeggen zou zijn, dan wil je ook wel weten wat er met de
effectiviteit van het radarbeeld gebeurt. Als daar ook een plusje optreedt en geen vervelende
neveneffecten, dan zou je ook met opgeheven hoofd kunnen voorstellen de omgeving met zo’n
gebaar tegemoet te komenM. 11 ). Kost wel geld natuurlijk zo’n
verhoging, maar schreef niet net nog in de kantlijn bij de antwoorden op de nadere vragen: dat
geld nooit een argument is?

Ik wil niemand onnodig werk bezorgen, maar wanneer het lopende onderzoek dat hieronder
noemt, oplevert dat door ophoging wel een klein beetje minder (schadelijke) straling de grond
bereikt, dan zou het wel een compleet beeld geven wanneer je tegelijkertijd kan melden dat dit
geen/positief/negatief effect heeft op de radardekking.

Het is maar een idee.

Groet,

Van: mindef.nl
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:37
Aan: tno.nl; mindef.nI
CC: tno.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: vragen voor fiche andere locatie Herwijnen

Weet dat het ophogen van de radar in Herwijnen wordt onderzocht (kosten) ihkv ALARA. Maar dan
meer uit een optiek van verlagen van de straling op de grond dan vanuit een optiek van het
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verbeteren van de dekking. Weet ook dat de eerste indicatie zegt dat de winst (verlaging straling)
zeer matig is.

Groet,

Van: f tno.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:03
Aan: rijksoverheid.nl>

mindef.nl>; CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/ISTAR&SP mindef.nl>
CC: tno.nl>
Onderwerp: RE: vragen voor fiche andere locatie Herwijnen

Om antwoord te geven op je vraag: daar zouden we een simulatie aan moeten wijden, is wel even
werk.

Overigens kan je het antennepatronen (er zijn er verscheidene) niet zomaar aanpassen, dat behelst
een systeemmodificatie. Mogelijk is het ook niet nodig om de antennepatronen aan te passen. Ik
vrees dus dat ik je met dit antwoord in het ongewisse laat.

Vriendelijke groet,

From: riksoverheid.nl>
Sent: Monday, October 12, 2020 1:55 PM
To: mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nI: t

tno.nl>
Subject: RE: vragen voor fiche andere locatie Herwijnen

Dank voor de aanvulling. Het blijft natuurlijk wel een beetje een kwetsbaar punt dat we niet exact
weten wat de optimale hoogte is, maar voor zover de discussie daarover zich op Gzr zou richten,
weten we nu dat de locatie al niet goed genoeg is en dat het ophogen daar dus helemaal niet aan de
orde hoeft te komen. Idem voor Dodewaard.

Een ophoging met een aantal meters (bijvoorbeeld een verdieping van 5 m op het nu ontworpen
gebouw) in Herwijnen, is natuurlijk iets wat je altijd nog voorgesteld kunt krijgen (bijvoorbeeld om
maar uit te sluiten dat er op het maaiveld ter plaatse echt niets met straling kan gebeuren...). Mocht
zich zoiets voordoen (haakt aan op de opmerkingen van dat je er goed aan doet
om zo hoog mogelijk te gaan zitten), dan zou het goed zijn om te weten hoeveel hogerje zou
kunnen bouwen zonder je ‘zicht’ en je dekking te verslechteren en zonder dat je constructief iets
heel nieuws moet gaan doen.

Zou daar in theoretische zin iets over te zeggen zijn?

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 13:40
Aan: riiksoverheid.nl>; @mindef.nl;

tno.nI
Onderwerp: RE: vragen voor fiche andere locatie Herwijnen
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Eens met je strekking.

Weet dan een beperkte ophoging best wel voordelen kan hebben, maar dat je niet ongestraft de
hoogte in kan. Bv: AOCS zou om 140+ meter uitkomen, dat kan dus echt niet. Maar een radar op 35
meter ipv 25 meter kan best wel eens operationele voordelen hebben. Daar hebben we nooit
technisch onderzoek naar laten doen, omdat het project voorzag in een één-op-één vervanging en
de antennehoogte altijd 23 meter is geweest. Ik weet niet wat de theoretisch optimale hoogte is.

In geval van Gilze zijn de belangrijkste argumenten:
• Te ver naar het zuiden.
• Het feit dat de vliegpatronen niet in de buurt van de radar mogen liggen (hoe hoger de

radar, hoe hoger de impact).
• Een ophoging heeft (a) beperkte verbetering of fb) zo hoog dat we grondreflecties krijgen

en (door de hoogte) nog meer last van vliegbeperkingen.

Groet,

Van: riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 13:08
Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/ISTAR&SP @mindef.nl>;

tno.nl;
mïndef.nl>

Onderwerp: vragen voor fiche andere locatie Herwijnen

Heren,

Nu al veel dank voor jullie reacties. Het lijkt me duidelijk dat zowel Dodewaard, als Gilze-Rijen om
vele redenen geen serieuze optie meet kunnen zijn. Dat zal de strekking van het fiche zijn.

Ik denk dat de aanhoudende discussie over alternatieve locaties überhaupt hiermee behoorlijk
gesmoord kan worden. Zeker als ook wordt benadrukt dat het hoger plaatsen (ongeacht de locatie)
nadelige effecten heeft op wat de radar op lage hoogte goed kan zien, zoals nog eens heeft
samengevat.

M. 11

Groet,

S

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
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Retewakea Poalbus 96864,2509 JG Den Haag

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

tw.tno.nI

iii 11111111 Ii tIIiIIiiIIi jifi

Onderwerp

Radarhindertoetsing Windplan Groen Flevoland

Geachte

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstonngsonderzoek
voor Windplan Groen in de gemeente Dronten, Flevoland. Een eerdere toetsing,
zie brieffiummer DHW-2019-RT-100322337, d.d. 2juli2019 vertoonde een
overschrijding van de norm voor de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen.
In deze hertoetsing voor Nieuw Milligen wordt onderzocht welke windturbine
posities dienen te worden weggelaten om wel binnen de norm te kunnen blijven.

Het bouwplan
Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport worden deze
wijzigingen aangeduid als ‘het bouwplan’. Voor de huidige aanvraag betreft dit de
verwijdering van in totaal 59 windturbines en de plaatsing van 86 nieuwe
windturbines. De coördinaten van de te verwijderen en te plaatsen windturbines
zijn verderop gegeven. Aangezien er in dit stadium van het project nog geen
keuze is gemaakt voor een specifiek windturbinetype, is voor de afmetingen van
de windturbines uitgegaan van de volgende drie windturbine types:
• Type 1: 4 MW klasse. Dit is een windturbine met worst-case afmetingen,

samengesteld uit het op dit moment bij TNO beschikbare windturbinebestand
met een opgewekt vermogen tussen de 3.5 en 4.4 MW, een maximale
ashoogte van 110 men een maximale rotordiameter van 127 m.

• Type 2: 5-6 MW klasse. Dit is een windturbine met worst-case afmetingen,
samengesteld uit het op dit moment bij TNO beschikbare windturbinebestand
met een opgewekt vermogen tussen de 4.5 en 6.4 MW, een maximale
ashoogte van 166 m en een maximale rotordiameter van 166 m.

• Type 3: 5-6 MW klasse. Dit is een windturbine met worst-case afmetingen,
samengesteld uit het op dit moment bij TNO beschikbare windturbinebestand
met een opgewekt vermogen tussen de 4.5 en 6.4 MW, een maximale
ashoogte van 155 men een maximale rotordiameter van 166 m.

T ÷31888661000

Datum
13 oktober 2020

Onze referentie
DHW-2020-RT-1 00335086

E-mail
@b1onl

Dooddesnummer

Projectnummer
060.44837

Op opdractiten aan TNO zn de Algemene
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO,
Zoals gedeponeerd tej de GntPe van de
Rechtbank Den Haag en de Kamer van
Koophandel Den Haag van teepaawg.
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens
vinden op wwwinoz,l.
Op verzoek zenden wt u deze toe.

Handelaregtetemunimer 27376655.
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Datum
13 oktober 2020

De toepassing van een windturbine mët worst case afmetingen houdt in dat de Onze referentie
berekende effecten op de radars altijd minder zullen zijn, als bij de keuze van de DHW-2020-RT-100335086

specifieke windturbine het opgewekt vermogen, maximale ashoogte en Blad
rotordiameter niet wordt overschreden. 2118

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 cirkel rond de locatie van de
bestaande MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen.

Resultaten MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen
Het Ministerie van Defensie hanteert op de locatie van het windturbinepark ook
voor de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen 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 reaTisatie van het bouwplan voldoet deze aan de thans gehanteerde 2020
norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
Na realisatie van het gehele het bouwplan wordt er niet meer voldaan aan de
thans gehanteerde 2020 norm. Als echter de windturbines W17 Um WT9
fHVN 1.7, HVN 1.8 en HVN 1.9), WT17 Um WT19 fHVZI.$, HVZI.9 en
HVZ1.J0) en WT33 t/m WT35 (HTZ1.3, HTZJ.4 en HTZ1.5) nog niet worden
gebouwd, dan is het verlies aan bereik zodanig dat de thans gehanteerde
2020 norm niet meet wordt overschreden.

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:
http://www.tno.nUperseus.

Hoogachtend /

Senior Research Medewerker
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Locatie- en radargegevens

De locaties van de te toetsen van alle 86 windturbines van het bouwplan zijn
weergegeven in Tabel 4 van paragraaf 0. De weergegeven
rijksdriehoekcoördinaten zijn afkomstig van de opdrachtgever. De WGS 84
coördinaten voor de locaties zijn hiervan afgeleid. Voor de fundatiehoogte is
uitgegaan van het feit dat deze 2 m boven het maaiveld komt te staan.
De maaiveld hoogtes zijn afgeleid van het AHN2 bestand.

Bij het bouwplan worden 59 windturbines verwijderd. De coördinaten van de te
verwijderen turbines zijn weergegeven in Tabel 5 van paragraaf 0.

Het totale bouwplan bestaat uit 86 windturbines. Om het bouwplan binnen te norm
van de radar van Nieuw Milligen te brengen, is er gekozen om de WT7 Um WT9
(HVN 1.7, HVN 1.8 en HVN 1.9), WT17 Um WT19 (HVZ1.8, HVZ1.9 en HVZ1.10)
en WT33 tlm WT35 (HIZ1 .3, HTZ1 .4 en HIZI .5) niet mee te nemen in de
berekening. In Tabel 4 deze turbines zijn grijs gemarkeerd.

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 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.

Datum
13 oktober 2020

Onze referentie
DHW-2020-RT-1 00335086

Blad
3/18

De locaties van de te plaatsen windturbines zijn weergegeven in Figuur 1.

De gele stippen geven de Ioca,es aan van de nieuwe windturbines, de gnjze
stippen geven de turbines aan die niet zijn meegenomen in de berekening en de
rode kruizen de verwijderde windturbines. Allen zijn van de 5-6 MW klasse,
behalve de meest zuidwestelijke negen windturbines.
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75km

Datum
13 oktober 2020

Onze referentie
ORW-2020-RT-100335086

Blad
4/18

De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort worden vervangen, waarbij de
radarlocatie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen. Deze nieuwe locatie
is per 1 juli 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
verkeersleidingsradametwerk. Omdat het geen militaire radar is, geldt er rond
deze radar geen toetsingsproflel zoals weergegeven in Figuur 2.
De toetsingsplicht voor windturbines rond deze radar zijn vastgelegd in het
Luchtvaart Inpassingsbesluit (LIB) van Schiphol. Tot slot is in 2019 het
verkeersleidingsradametwerk verder uitgebreid worden met een extra Hensoidt
ASR-NG MASS radar op het Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder, die dan
ook per 1januari 2019 eveneens opgenomen is in de Rarro en in 2020 de Scanter
4002 infill radar bij Wemeldinge. De locatiegegevens van de
verkeersleidingsradars en de gevechtsleidingsradars worden weergegeven in
Tabel 1. 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.

65m

4ntennehoo.o.v.NAL

NAP

Figuur 2 Het toetsingsproflel (niet op schaal) zoals gehanteerd door het Ministerie van
Defensie rondom elk van de militaire radarsystemen



innovation
forlife

Datum
13 oktober 2020

Tabel 1 Locatiegegevens van de zes MASS radars, de TAR West, de infihi radar en de Onze referentie
gevechtsleidingsradars te Nieuw Milligen en Wier de aangehouden DHW-2020-RT1 00335086antennehoogte voor het toetsingsprofiel en de toepaste feitelijke hoogte van de
primaire radarantenne. De gevechtsleidingsradars zullen worden verlangen, Blad
waarbij de radarpositie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Henivijnen 5/18

Radar Coördinaten Antennehoogte Feitel jke
Rij ksdriehoekstelsel toetsingsprofiel antennehoogte

t.o.v. NAP t.o.v. NAP
X[m] Y[mJ [m] [mJ

Leeuwarden 179139 582794 30 27.3

Iwenthe 258306 477021 71 68.8

Soesterberg 147393 460816 63 60.2

Volkel 176525 407965 49 46.9

Woensdrecht 083081 385868 48 45.2
DeKooy 113911 548781 27 27.1
TAR West Schiphol 109603 482283 n.v.t.* 34.0
Scanter Wemeldinge 059912 392950 30 30.4
Nieuw Milligen (MPR) 179258 471774 53 Gewbriceerd””
Wier (SMART-L) 170513 585673 24 Gerubriceerd**

Herwijnen (SMART-L) 137106 427741 25 Gerubriceerd**

* Deze radar zijn niet opgenomen in de Rarro en heeft dus geen toetsingsproflel.

Deze gegevens zijn bekend bij defensie.

Aangezien er nog geen volledige zekerheid is over de plaatsing van de
gevechtsleidingsradar op de beoogde locatie Herwijnen, is een onderzoek
uitgevoerd naar alternatieve locaties. Daar zijn drie locaties uitgekomen die in
deze rapportage eveneens worden getoetst. De coördinaten van deze drie
locaties en de antennehoogte is opgenomen in Tabel 2.

Tabel 2 Locatiegegevens van de SMART-t radar te HerNijnen en de drie alternatieve
locaties.

SMART-L radar Coördinaten Antennehoogte
Rijksdriehoekstelsel t.o.v. NAP
X[m] Y[m] [m]

Herwijnen 137106 427741 24.7

Goudriaan 121286 436321 23.0

Meerkerk 126684 437319 23.1

Nieuwpoort 121789 438142 23.1

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 2072 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
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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 en van de drie alternatieve locaties voor
gevechtsleidingsradar in Herwijnen in Figuur 5

Datum
13 oktober 2020

Onze referentie
DHW-2020-RT-1 00335086

Blad
6/18

/

Figuur 3 Locaties van de zes MASS verkeersleidingsradarsystemen (groene ruit) met
daaromheen de 15 en 75 km cirkels. De TAR West radar bij Schiphol is
aangegeven met een oranje ruit en de in f111 radar te Wemeldinge met een paarse
ruit. De oranje vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden.
De ligging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster.



I.
innovation
for life —

Datum
13 oktober 2020

Onze referentie
DHW-2020RT-1 00335086

Blad
7/18

Figuur 4 Locaties van de nieuwe SMART-L EWC GB gevechtsleidingsradars (rode ruit)
en de bestaande MPR (oranje ruit) met daaromheen de 75 en 75 km cirkels.
De oranje vlakken zijn de in de AHN- 7 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 en
binnen de 75 km cirkel rond de gevechtsleidingsradar van Nieuw Milligen.
Daarnaast zijn de tiphoogtes 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
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen.

Datum
13 oktober 2020

Onze referentie
DHW-2020-RT-1 00335086

Blad
8/16

Figuur 5 Locaties van de drie alternatieve locaties Goudriaan, Meerkerk en Nieuwpoort
(paarse ruit) voor de nieuwe SMART-L EWC GB gevechtsleidingsradar te
Herwijnen (rode ruit). De oranje 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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Datum
13 oktober 2020

2 Rekenmethode primaire verkeersleidingsradarnetwerk Onze referentie
DHW-2020-RT-1 00335066

Het radarsimulatiemodel PERSEUS betekent voot elk radarsysteem de Blad
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2, fluctuatiestatistiek 9/18
Swerling case 1, en loos alarmkans lxlO-6. Afhankelijk van de locatie van het
bouwplan moet de detectiekans geëvalueerd wotden op een normhoogte van 300,
500 0fl 000 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 6 worden de normhoogtegebieden getoond.

Figuur 6 De ligging van het te toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de ligging

van de thans gehanteerde 2020 normhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet

(blauw). Op 7000 voet (paars) dient het verkeersleidingsradametwerlç 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 zestal MASS radarsystemen,

in oranje de TAR West radar te Schiphol en in paars de infl11 radar te
Wemeldinge.

Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet.
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Datum
13 oktober 2020

Onze referentie
De detectiekans van de zes primaire radars van het MASS te Leeuwarden, DHW-2020-RT-100335086

Twenthe, Soesterberg, Volkel, Woensdrecht en De Kooy, aangevuld met de TAR Blad
West van Schiphol is conform de met Defensie overeengekomen rekenmethode 10/1 8
gesimuleerd in één radarnetwerk, waarbij de radars elkaar eventueel
ondersteuning kunnen bieden bij de detectie van radardoelen. Daarbij wordt
rekening gehouden met het zogenaamde Wind Farm Filter (WFF) in de TAR West,
zoals TNO die op dit moment in PERSEUS gemodelleerd heeft. Aangezien uit
eerdere berekeningen reeds was gebleken dat bij toepassing van het ASR-1 OSS
model voor de primaire radar van het MASS een overschrijding van de norm
optreedt boven het bouwplan, is ook gekeken naar de situatie dat er Hensoidt
ARS-NG systemen bij De Kooy en Twenthe worden toegepast. De ASR-NG is de
nieuwe radar die recentelijk geplaatst is bij De Kooy en op termijn ook de andere
Raytheon ASR-JOSS systemen gaat vervangen. Voor deze twee radars is
uitgegaan van de versie met een maximaal bereik van 120 NM en een antenne
omwentelingstijd van 5 s. Deze radar is gemodelleerd binnen PERSEUS op basis
van de huidige kennis bij TNO van deze radar. De resultaten moeten daarom ook
als voorlopig worden beschouwd.

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 2020, 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.
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Datum
13 oktober 2020

3 Gegevens windturbines Onze referentie
DHW-2020-RT-1 00335086

Voor de bepaling van de effecten op de radars is de worst-case windturbine uit de Blad
4 MW en 5-6 MW klasse genomen: 11/18

• Type 1: 4 MW klasse. Dit is een windturbine met worst-case afmetingen,
samengesteld uit het op dit moment bij TNO beschikbare windturbinebestand
met een opgewekt vermogen tussen de 3.5 en 4.4 MW, een maximale
ashoogte van 110 m en een maximale rotordiameter van 127 m.

• Type 2: 5-6 MW klasse. Dit is een windturbine met worst-case afmetingen,
samengesteld uit het op dit moment bij TNO beschikbare windturbinebestand
met een opgewekt vermogen tussen de 4.5 en 6.4 MW, een maximale
ashoogte van 166 men een maximale rotordiameter van 166 m.

• Type 3: 5-6 MW klasse. Dit is een windturbine met worst-case afmetingen,
samengesteld uit het op dit moment bij TNO beschikbare windturbinebestand
met een opgewekt vermogen tussen de 4.5 en 6.4 MW, een maximale
ashoogte van 155 m en een maximale rotordiameter van 166 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 het opgewekt vermogen, maximale ashoogte en
rotordiameter niet wordt overschreden.

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 in m van de worst-case windturbine uit de 4 MW en 5-6 MW
klasse.

Onderdeel Type 1: Type 2: Type3:
4 MW klasse 5-6 MW klasse 5-6 MW klasse

Ashoogtet.o.v. maaiveld 110.0 166.0 155.0

Tiphoogtet.o.v. maaiveld 173.5 249.0 238.0

Fundatiehoogte t.o.v. maaiveld 2.0 2.0 2.0

Breedte gondel 5.4 6.0 6.0

Lengte gondel 19.0 24.1 24.1

Hoogte gondel 8.8 8.8 8.8

Diameter mast onder 8.6 15.5 15.5

Diameter mast boven 4.4 5.4 5.4

Lengte mast” 105.6 161.6 161.6

Lengte wiek” 63.5 83.0 83.0

Breedte wiek 3.8 3.8 3.8
* Deze gegevens zin gebaseerd op de gegevens van de opdrachtgever.
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Datum
13 oktober 2020

4 Rekenmethode gevechtsleidingsradars Onze referentie
DHW-2020-RT-1 00335086

Een vergelijkbare methodiek als bij de verkeersleidingsradars is toegepast bij de Blad
gevechtsleidingsradars. De bestaande MPR-radars hebben hun maximale 12/18

levensduur bereikt en zullen worden vervangen door de nieuwe SMART-L EWC
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. Ook de
bestaande radarlocatie te Nieuw Milligen blijft tot nader orde toetsingsplichtig.
Voor de radardefinitie van de SMART-L EWC GB is uitgegaan van de verbeterde
versie, die in de loop van 2019 is ingevoerd, waardoor de het detectiegedrag
boven het windpark realistischer wordt gesimuleerd. Aangezien er nog geen
volledige zekerheid is over de plaatsing van de radar op deze locatie, is een
onderzoek uitgevoerd naar alternatieve locaties, te weten Goudriaan, Meerkerk en
Nieuwpoort. Voor de militaire gevechtsleidingsradars 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 voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in
begin januari 2020 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.

Conclusies over de detectiekans van de gevechtsleidingsradars op de locatie
Nieuw Milligen ten gevolge van het bouwplan

De radardetectiekansdiagrammen die het resultaat van deze berekeningen zijn,
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:

Voor de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen is na realisatie van het
volledige bouwplan op de toetsingshoogte van 1000 voet binnen de thans
gehanteerde 2020 norm gebleven.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van het
bouwplan:
Na realisatie van het gehele het bouwplan wordt er niet meer voldaan aan de
thans gehanteerde 2020 norm. Als echter de windturbines WT7 Um WT9 (HVN
1.7, HVN 1.8 en HVN 1.9), WT17 Um WT19 (HVZ1.8, HVZI.9 en HVZ1.10)en
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WT33 Um WT35 (HIZI .3, HTZ1 .4 en HTZI .5) nog niet worden gebouwd, dan
is het verlies aan bereik zodanig dat de thans gehanteerde 2020 norm niet meer
wordt overschreden. Zie ook Figuur 7.
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Datum
13 oktober 2020

Onze referentie
5 Coördi naten windturbines DHW-2020-RT-1 00335086

BladTabel 4 Locatiegegevens van het bouwplan zoals opgegeven door de opdrachtgever.
14/15Als de grijs gemarkeerde turbines niet meegenomen in de berekening blijft het

bouwplan binnen de gestelde norm voor Nieuw Milligen.

Nr ID Type Rjksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten Funda
tie
hoogte

X [m] Y [ml Latitude [01 Longitude [9 t.o.v.
NAP
[m]

wri HVN 1.1 Type 2 180444 508824 52.56642 5.76247 -1.8

Wt2 HVN 1.2 Type 2 180588 508345 52.56211 5.76456 -1.6

WT3 HVN 1.3 Type 2 180732 507866 52.55780 5.76665 -1.5

WT4 HVN 1.4 Type 2 180876 507388 52.55350 5.76873 -1.7

WT5 HVN 1,5 Type 2 181019 506909 52.54919 5.77080 -2.0

WT6 HVN 1.6 Type 2 181165 506423 52.54481 5.77292 -2.0

WT7 HVN 1.7 Type 2 181313 505931 52.54038 5.77506 -1.8

WT8 HVN 1.8 Type 2 181474 505385 52.53547 5.77739 -1.8

WT9 HVN 1.9 Type 2 181446 504832 52.53050 5.77694 -1.6

WTJO HVZ 1.1 Type 2 181301 504269 52.52545 5.77475 -1.6

WT11 HVZ 1.2 Type 2 181157 503706 52.52039 5.77259 -1.6

WT12 HVZ 1.3 Type 2 181013 503143 52.51534 5.77042 -1.5

WT13 HVZ 1.4 Type 2 180869 502580 52.51029 5.76826 -1.5

WT14 HVZ 1.5 Type 2 180721 502000 52.50508 5.76603 -1.5

WT15 HVZ 1.6 Type 2 180577 501437 52.50003 5.76387 -1.6

WT16 HVZ 1.7 Type 2 180432 500874 52.49498 5.76169 -1.5

WT17 HVZ 1.8 Type 2 180288 500311 52,48992 5.75953 -1.4

WTJ8 HVZ 1.9 Type 2 179942 499852 52.48581 5.75440 -1.6

WTI9 HVZ 1,10 Type 2 179498 499511 52.48277 5.74784 -1.5

WT2O HVZ 1.11 Type 2 179054 499170 52.47972 5.74128 -1.6

WT2J HVZ 1.12 Type 2 178609 498829 52.47668 5.73470 -1.7

WT22 HVZ 1.13 Type 2 178165 498488 52.47363 5.72814 -1.5

WT23 HVZ1.14 Type2 177721 498147 52.47059 5.72159 -1.5

WT24 HVZ 1.15 Type 2 177277 497807 52.46755 5.71503 -1.6

WT25 HTN 1.1 Type 2 182764 506951 52.54948 5.79653 -1.4

WT26 HTN 1.2 Type 2 182911 506473 52.54517 5.79866 -1.3

WT27 HTN 1.3 Type 2 183058 505995 52.54087 5.80079 -1.6

WT28 HTN 1.4 Type 2 183058 505475 52.53620 5.80074 -1.4

WT29 HTN 1.5 Type 2 183058 504955 52.53152 5.80070 -1.5

WT3O HTN 1.6 Type 2 183058 504435 52.52685 5.80066 -1.5

Wt31 HTZ1.1 Type 2 182956 503866 52.52174 5.79911 -1.5

WT32 HTZ 1.2 Type 2 182853 503296 52.51663 5.79754 -1.0

WT33 HTZ 1.3 Type 2 182751 502727 52.51152 5.79599 -0.9

WT34 HTZ 1.4 Type 2 182648 502158 52.50641 5.79443 -1.0

WT35 HTZ 1.5 Type 2 182546 501589 52.501 30 5.79288 -1.1

WT36 0ST 1,1 Type 2 182443 501019 52.49618 5.79131 -1.1

WT37 OST 1.2 Type 2 182341 500450 52.491 07 5.78976 -1.1

WT38 OST 1.3 Type 2 182104 499928 52.48639 5.78623 -0.6
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Datum
13 oktober 2020

Nr ID Type Rjksdriehoekstelsel WGS 84 coördïnaten Funda- Onze referentie
tie- DHW-2020-RT-100335086
hoogte

X [m] Y [m] Latitude 19 Longitude tol t.o.v. Blad
NAP 15/15
Im]

\ft39 OST 14 Type 2 181753 499488 52.48246 5.78103 -0.9

WT4O OST 1.5 Type 2 181401 499048 52.47852 5.77581 -0.9

WT41 OST 1.6 Type 2 181050 496608 52.47458 5.77061 -1.0

WT42 OST 1.7 Type 2 180699 498168 52.47064 5.76541 -1.1

V’iT43 OST 1.8 Type 2 180348 497728 52.46671 5.76021 -1.2

VVT44 OBT 1.1 Type 2 179896 497373 52.46354 5.75354 -1.3

WT45 OBT 1.2 Type 2 179436 497044 52.46060 5.74674 -1.2

WT46 OBT 1.3 Type 2 178977 496715 52.45766 5.73997 -1.3

WT47 OBT 1.4 Type 2 178517 496386 52.45473 5.73318 -1.2

WT48 OBT 1.5 Type 2 178058 496057 52.45179 5.72640 -1.2

49 AVT 1.1 Type 2 176516 498847 52.47693 5.70390 -1.8

Wt50 AVT 1.2 Type 2 176079 499046 52.47873 5.69748 -1.9

WT5I AVT1.3 Type2 175642 499244 52.48053 5.69106 -1.8

WT52 AVT 1.4 Type 2 175205 499443 52.48233 5.68464 -1.7

WT53 AVT 1.5 Type 2 174768 499642 52.48414 5.67822 -2.1

WT54 ZBT 1.1 Type 3 173344 499957 52.48702 5.65727 -2.0

ff55 ZBT 1.2 Type 3 172873 499608 52.48390 5.65032 -2.0

WT56 ZBT 1.3 Type 3 172401 499260 52.48079 5.64335 -1.8

WT57 ZBT 1.4 Type 3 171930 498912 52.47767 5.63640 -1.9

WT58 ZBT 1.5 Type 3 171344 498669 52.47551 5.62776 -2.1

WT59 ZBT 1.6 Type 3 170874 498321 52.47239 5.62083 -2.0

WT6O ZBT 1.7 Type 3 170404 497974 52.46929 5.61390 -2.0

WT61 ZNT 1.1 Type 2 174063 495801 52.44964 5.66762 -1.8

WT62 ZNT 1.2 Type 2 173725 496235 52.45356 5.66267 -1.9

WT63 ZNT 1.3 Type 2 173388 496670 52.45748 5.65774 -1.9

NT64 ZNT 1.4 Type 2 173051 497104 52.46139 5.65280 -1.9

WT65 ZNT 1.5 Type 2 172714 497539 52.46531 5.64787 -1.9

WT66 ZNT 1.6 Type 2 172377 497974 52.46923 5.64293 -1.9

WT67 KBT 1.1 Type 2 172680 494736 52.44012 5.64722 -1.7

WT68 KBT 1.2 Type 2 172343 495170 52.44403 5.64229 -1.6

WT69 KBT 1.3 Type 2 172005 495604 52.44794 5.63734 -1.8

WT7O KBT1.4 Type 2 171667 496038 52.45185 5.63239 -1.9

WT71 KBT 1.5 Type 2 171329 496472 52.45576 5.62744 -2.0

WT72 KBT 1.6 Type 2 170991 496906 52.45967 5.62248 -2.1

WT73 KKT 1.1 Type 2 175918 494837 52.44091 5.69485 -1.5

WT74 KKT 1.2 Type 2 175473 494481 52.43773 5.68828 -1.4

W175 KKT 1.3 Type 2 175027 494126 52.43455 5.681 70 -1.3

W176 KKT 1.4 Type 2 174582 493770 52.43137 5.67513 -1.3

WT77 KKT 1.5 Type 2 174136 493415 52.42820 5.66856 -1.3

WT78 KKT 1.6 Type 2 173691 493059 52.42501 5.66199 -1.3

W179 KKT1.7 Type 1 173245 492703 52.42183 5.65542 -1.0

WT8O KKT 1.8 Type 1 172800 492348 52.41 865 5.64886 -1.4

WT81 KKT 1.9 Type 1 172409 492036 52.41 586 5.64309 -1.3

WT82 HRW 1.1 Type 1 170862 493145 52.42587 5.62041 -1.7
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Datum
13 oktober 2020

Nr ID Type Rjksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten Funda- Onze referentie
tie- DHW-2020-RT-1 00335086
hoogte

X [m] Y [ml Latitude [9 Longitude [O] to.v. Blad
NAP 16/18
[m]

WT83 HRW 1.2 Type 1 170625 493455 52.42867 5.61694 -1.6

W84 HRW1.3 Type 1 170389 493765 52.43146 5.61348 -1.8

WT85 HRW 1.4 Type 1 170152 494075 52.43425 5.61001 -1.9

W86 HRW 1.5 Type 1 169916 494385 52.43705 5.60656 -1.9

Tabel 5 Locatiegegevens van de 59 te ventvijderen windturbines van het bouwplan zoals
opgegeven door de opdrachtgever.

Nr ID Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten
X [mJ Y Imi Latitude [O] Longitude [O]

1 Wil 179909 497429 52.46404 5.75373

2 V\/T2 178699 496563 52.45631 5.73587

3 W13 179002 496779 52.45824 5.74034

4 WT4 179304 496996 52.46018 5.74480

5 WT5 179607 497212 52.46210 5.74927

6 W16 182871 503292 52.51659 5.79781

7 W17 182943 503655 52.51 985 5.79890

8 WT8 183015 504018 52.52311 5.79999

9 WT9 178397 496346 52.45437 5.73141

10 WT1O 182655 502204 52.50682 5.79453

11 WT11 182727 502567 52.51008 5.79562

12 WT12 182799 502929 52.51333 5.79671

13 WT13 181831 499565 52.48315 5.78218

14 WT14 182052 499841 52.48561 5.78546

15 WT15 182273 500119 52.48810 5.78874

16 WT16 182496 500394 52.49056 5.79204

17 WT17 180939 498457 52.47323 5.76897

18 WTI8 181161 498734 52.47571 5.77226

19 WTJ9 181384 499010 52.47818 5.77556

20 WT2O 181607 499288 52.48067 5.77887

21 WT2J 173910 496058 52.45196 5.66538

22 WT22 174134 495771 52.44937 5.66866

23 WT23 180495 497903 52.46627 5.76239

24 WT24 180715 498181 52.47076 5.76565

25 W125 173031 497193 52.46219 5.65251

26 WT26 173249 496908 52.45962 5.65571

27 WT27 173473 496627 52.45709 5.65899

28 WT28 173690 496339 52.45449 5.66216

29 WT29 172570 494848 52.44113 5.64561

30 WT3O 172792 494563 52.43856 5.64886

31 W131 172589 497764 52.46733 5.64604

32 WT32 172810 497479 52.46477 5.64928

33 WT33 171690 495986 52.45138 5.63272

34 WT34 171909 495699 52.44880 5.63593
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Datum
13 oktober 2020

Nr ID Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten Onze refecentie
X [mJ Y [m] Latitude t°] Longitude [OJ

DHW-2020-RT-100335086

35 WT35 172129 495420 52.44628 5.63915
Blad

36 WT36 172352 495132 52.44369 5,64242 17/15
37 W137 171215 498559 52.47452 5.62586

38 WT38 171027 496838 52.45906 5.62301

39 WT39 171249 496553 52.45649 5.62626

40 WT4O 171468 496270 52.45394 5.62947

41 V\/T41 172240 499267 52.48085 5.64098

42 WT42 171974 499069 52.47908 5.63706

43 W143 171707 498872 52.47732 5.63312

44 WT44 171471 498752 52.47625 5.62964

45 WT45 170960 498367 52.47280 5.62210

46 WT46 173041 499858 52.48614 5.65281

47 WT47 172772 499664 52.48440 5.64883

48 WT48 172506 499465 52.48262 5.64491

49 WT49 173308 500056 52.48791 5.65675

50 WT5O 175892 499095 52.47915 5.69473

51 WT51 176188 498965 52.47800 5.69908

52 WT52 176487 498828 52.47676 5.70347

53 WT53 174707 499638 52.48410 5.67732

54 WT54 175007 499499 52.48284 5.68173

55 WT55 175301 499361 52.481 59 5.68605

56 WT56 175596 499233 52.48043 5.69041

57 W157 173062 495884 52.45042 5.65290

58 WT58 174413 497351 52.46356 5.67286

59 WT59 179612 501461 52.50029 5.74966
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Datum
13 oktober 2020

6 Afkortingen Onze referentie
DHW-2020-RT-1 00335086

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland Blad
CTR Controlled Traffic Region 18/18

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



Doc 567

BS/AL/DCO

Van: BS/AL/DGB/DMV
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 10:59
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
CC: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;

BS/AL/DGB/DSKNRZMLAPN; , EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2

Onderwerp: FW: Rapporten Deil 2015 en 2018
Bijlagen: 2015 0100292766 Resulaten radarhindertoetsing windpark Deil voor ProdeonBV.pdf;

resuftaat_radarhindertoetsing_MASS_NM_S MARTL_HW_DeiI_Yard_Energy_v 1 .0.pdf

mailen
graag printen en de prints inscannen, dat klinkt zinloos, ik kan het uitleggen Scans aan

sturen
deze kunnen we meesturen met Kamerbrief

dank, mogelijk komt de vraag over de onderzoeksrapporten toch terug

From: , CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Sent: woensdag 14 oktober 2020 10:35

MA, BS/AL/DGB/DMV
Cc: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Subject: Rapporten Deil 2015 en 2018

Goedem o rgen

In bijlage de twee gevraagde rapporten van TNO aan de ontwikkelaars van windpark Deil. Deze mogen
worden gedeeld met de Kamer.

Weet dat in 2015 de radarlocatie Herwijnen nog niet was opgenomen in het Barro / Rarro, vandaar dat er
geen metingen zijn gedaan tov Herwïjnen en het WGB is afgegeven op basis van de (acceptabele)
verstoringen van de bestaande radars.
Weet ook dat dit WGB van 2015 natuurlijk niet meer kon worden ingetrokken op basis van het rapport
van 2018. Dit alles laat onverlet dat de schaduwwerking van windpark Deil op de SMART-L te Herwijnen
operationeel acceptabel is.

Noot: Het 2018 TNO rapport aan Yard Energy is door een omissie niet ondertekend door TNO en is ook
niet intern TNO geregistreerd. Ik heb echter wel de mails waarin het rapport door TNO aan Yard Energy
wordt gestuurd.

Groet,



doc 563

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:03
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; EMSD, CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2; Morren, P, Drs., DMO/PROJN/PROJN DIP
CC:
Onderwerp: Hold your horses?

Ter ‘geruststelling’: de paarden kunnen weer galopperen, knijpen van vermogen hoeft als politieke handreiking niet
afgevoerd te worden, het maakt wel degelijk uit. Ik ga mijn memo aanpassen en concreter maken.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl
Sent: Wednesday, October 14, 2020 12:50 PM
To:
Cc:
Subject: RE: Toren Herwijnen

Ben benieuwd!

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

Halleluja email-archief. Ik heb voorts bericht van Thales gekregen over het knijpen van het vermogen. Ik kom daar zo op
terug.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 okt. 2020 om 08:48 ‘ mindef.n111 mïndef.nI> het volgende
geschreven:

Hi

Dank voor het doorsturen, dan kan ik namelijk benoemen dat we de KNMI gegeven niet ‘zomaar uit de
lucht’ grijpen maar van het KNMI zelf komt.

Groet,



From:’ tno.nI>
Date: Tuesday, 13 October 2020 at 10:45:00
To:’ BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” mindef.nI>
Cc: tno.nl>,

tno.nl>
Subject: FW: Toren Herwijnen

Onderstaand is wat emailcorrespondentie tussen het KNMI en mij. Dus: de informatie is van het KNMI
verkregen, ook het uitzendschema, met de verschillende pulsherhalingsfrequenties (450 Hz als de
bundel de laagste stand (elevatiehoek) heeft). Ik heb trouwens ook nog met de fabrikant zelf ge-emaild,
maar dat ging over een detail.

From: (KNMI) knmi.nI>
Sent: Tuesday, December 3, 2019 2:43 PM
To: tno.nI>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Inderdaad. Blijkbaar stond dat niet duidelijk in ons fadsheet, ik heb het aangepast,

From: tno.nl>
Sent: 3-dec-19 13:21
To: (KNMI) knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

0K, dank. Dat betekent dus circulaire polarisatie.

Vriendelijke groet,

From: (KNMI) knmi.nl>
Sent: Tuesda, December 3, 2019 12:37 PM
To: tno.nl>
Cc: KNMI) @knmi.nI>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Hoi het Fase verschil is 90 graden, Groet

From: tno.nI>
Sent: 3-dec-19 10:12
To: (KNMI) kn
Subject: RE: Toren Herwijnen

Zeer bedankt! Weten jullie misschien het faseverschil tussen de twee kanalen? (Met andere woorden:
met welke polarisatie wordt gezonden?)

2



Doc 572

BS/AUDCO

Van: CLSK/PLV C-LSWDO/C4ISRISIE ATM
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 15:57
Aan:
Onderwerp:. RE: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden

Hoï

Ik heb de toezegging gedaan aan het RVB ) dat dit windpark een WGB zou kunnen krijgen
zodra er werd aangetoond dat aan alle voorwaarden zou zijn voldaan. Dwz een “voldoende” op
verstoring Herwijnen n de drie alternatieve locaties. Daarna is het stil geworden. Ik heb de
rapportage nooit ontvangen en dus nog geen WGB afgegeven.

Gr

Van:
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 08:22
Aan: , CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE AIM
Onderwerp: FW: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden

Hoi

Hebben we idd een WGB afgegeven voor dit park?

Groet,

Van: riiksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 00:48
Aan: AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl>;

mindef.nl>
Onderwerp: RE: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden

Even heel snel: volgens mij haalt collega hier een paar dingen door elkaar. Hij heeft zelf begin dit jaar de
gemeente bericht dat windpark Agrowind akkoord was.. In de brief die onlangs ‘alsnog’ naar de gemeente is
gestuurd wordt daar aan gerefereerd.

Ik check het nog wel bij

Van @mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 13:34
Aan: mindef.nl; mindef.nl; rïiksoverheid.nt>
Onderwerp: RE: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden

Ha , en
Klopt daarom stuurde ik het naar je door.
Echter ik denk dat men doelt op de goedkeuring zoals ook in deze brief staat vermeld.
Daar zal iets over gecommuniceerd zijn naar de gemeente?

Hartelijke groet,

T

[PaginanummerJ



(dmindef.nI

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Sent: donderdag 15 oktober 2020 13:24
To: mindef.nl>;

riiksoverheid.nI>
Cc: AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>
Subject: RE: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden

Hi

Klopt onderstaande bericht vanuit RVB? De DGB heeft wel een brief naar de gemeente Reusel de
Mierden gestuurd zeer kort geleden, maar dat was een brief op reactie van een hele oude brief uit
december en had niets te maken met het specifiek afgeven van een akkoord. Dat was meer een
algemeen briefje ‘sorry dat we zo laat pas formeel reageren, maar we hebben in de tussentijd al een
oplossing gevonden voor het wind-radar probleem’.

Is er door RVB of CLSK een brief aan de gemeente gestuurd die specifiek gaat over de toestemming?
Of heeft de collega van RVB het mogelijk over het bericht dat naar een windinitiatiefnemer is gestuurd
nav een radaronderzoek?

$ ik heb dus geen idee over welke brief het RVB het onderstaand heeft, weet wel dat die
‘algemene’ brief zeker geen goedkeuring betrof of een radarverstoringsonderzoek bevatte. Ik denk dus
niet dat je zo veel aan die brief hebt? Toch bijgevoegd voor volledig beeld van jullie allen wat er recent
wel gestuurd is door DGE.

Groet,

From: AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>
Sent: donderdag 15 oktober 2020 11:44
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nI>
Subject: FW: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden

He , heb je voor mij het BS nummer van de brief of de brief die naar de gemeente is gestuurd? Ik
neem aan dat het die brief is naar de gemeente? Of was dit een andere gemeente?
Hoor het graag!

Grt,

From: @rijksoverheid.nl>
Sent: donderdag 15 oktober 2020 09:2 1
To: AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>
Subject: FW: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden

Beste

Ik heb begrepen dat Defensie akkoord is met het oprichten van het windpark Agro-Wind te Reusel — De Mierden
(ten zuiden van Eindhoven). Graag zou ik de brief willen ontvangen die aan de gemeente is gestuurd en het meest
recent radaronderzoek, zodat ik de verklaring van geen bezwaar kan verlenen.

Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,

[PaginanummerJ



Omgevingsmanager Rijksvastgoed

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rïjksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
P0 16169 1 2500 BD 1 Den Haag

M
E crijksoverheid.nl
youtube

Van: @ReuselDeMierden.nl>
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 16:44
Aan riiksoverheid.nI>
Onderwerp: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden

Beste

Gisteren ontvingen wij, als reactie op de brief van waarnemend burgemeester Eugster van 27 oktober 2019, een brief
van het Ministerie van Defensie
waarin wordt aangegeven dat er een positief besluit is genomen ten aanzien van windpark Agro-Wind.

Het laatste bericht dat ik hierover ontvangen heb is jouw mail van 1 juli ji. heeft deze mail naar mij
doorgestuurd aangezien hij per 1 juli gestopt is als projectleider.

Kun jij mij informeren over de stand van zaken?

Met vriendelijke groet,

Afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening

Aanwezig van maandag tot en met vrijdag

Gemeente Reusel-De Mierden
Kerkplein 3 5541 KB Postbus 11, 5540 AA REUSEL 1 T +31 (0) 497 650 650 1 www.reuseldemierden.nI

4*
Oemeeite

Reuset- De Mierden
•0

samen in beweging

[Paginanummer]



@enternextleveLnl>Van:

________________

Verzonden: dinsdag 7juli 2020 13:59
Aan: tReuselDeMierden.nI>
Onderwerp: FW: windpark Agrowind Reusel de Mierden

voor jou ©
Hartelijke groet,

tentemextleveI.nl
www.enternextleveLnl

Van: @brabant.nl>
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 12:53
Aan: 1 @enternextlevetnl>
Onderwerp: FW: windpark Agrowind Reusel de Mierden

t.i.

Van: @rilksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 12:02
Aan: @brabant.nl>
CC: ciïksoverheid.nl>
Onderwerp: windpark Agrowind Reusel de Mierden

Beste Frederieke,

Ik begreep van dat je benieuwd bent naar de stand van zaken omtrent het windpark Agrowind.

Toevallig had ik deze vraag onlangs ook van mijn collega gekregen en was dat voor mij aanleiding
om met TNO contact op te nemen, want dit windpark was tenslotte ook meegenomen in de
alternatievenberekening van Herwijnen. Vanuit TNO heb ik te horen gekregen dat het initiële ontwerp van Agrowind
positief door de berekening was gekomen, op basis daarvan zou ik namens Defensie een verklaring van geen
bezwaar kunnen afgeven. Echter, in de tussentijd was dit plan dusdanig aangepast ( in hoogte), met als resultaat een
te hoge verstoring op de reguliere MASS-radars. Een oplossing kan gezocht worden in extra ondersteuning van de
Belgische radar op Kleine Brogel. Maar vanwege de coronacrisis heeft dit proces vertraging opgelopen en is het TNO
tot op heden nog niet gelukt om hiervoor de juiste gegevens te ontvangen van de Belgische collega’s.

Zodra TNO de technische gegevens uit België heeft ontvangen kan de radarverstoring van het aangepaste plan
worden berekend en kan ik een verklaring van geen bezwaar opstellen (of niet). Hoop je hiermee vooralsnog
voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

Directeur

[PaginanummerJ



Omgevingsmanager Rijksvastgoed

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rij ksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
P0 16169 1 2500 BD 1 Den Haag

M
E @rijksoverheid.nI
youtube

Van @riiksoverheid.nI>
Verzonden: woensdag 1 april 2020 15:10
Aan @brabant.nl>
CC: @rijksoverheid.nl>;

@riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: VVGB Karolinapolder

Beste

Ik zal beiden bij op de lijst laten zetten en de resultaten door zetten aan of

Vriendelijke groet,

Omgevingsmanager / Belangenbehartiger Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevïngsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement t Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Spoorlaan 175 1 5038 CE 1 Tilburg
Postbus 16169 1 2500 ED 1 Den Haag

M
E riiksoverheid.nl
W www,rijksvastgoedbedriif.nl

Van: @brabant.nl>
Verzonden: woensdag 1 april 2020 14:55
Aan: @riiksoverheid.nl>
CC: @riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: VVGB Karolinapolder

Hoi *

[Paginanum mer]



Er zijn twee windinitiatieven in Brabant, waarvan ik weet (in elk geval van 1, van de ander is jouw collega
daarmee bezig te achterhalen) dat er een vvgb is aangevraagd, die inderdaad niet op

jouw lijstje staan. Ik heb hierover op 25 maart een mail aan en gestuurd.

Het gaat hierbij om wp Agrowind in gem Reusel- De Mierden en wp Veghel in gem Meierijstad. M.n.
Reusel-De Mierden heeft meer urgentie dan Oranjepolder die wel in het listje staat, maardie ander ook.
Misschien kan de stand van zaken mbt Veghel met ons delen, dus ik heb haar in cc gezet.
Oranjepolder is van deze drie het minst urgent, want het minst ver in de procedure. Vergunningverlening
omgevingsvergunning Oranjepolder vindt pas in augustus dit jaar plaats, terwijl bij beide andere parken
besluitvorming vergunningverlening al heeft plaatsgevonden, bij Veghel vorig jaar en Reusel-de Mierden
begin maart van dit jaar.

Ik heb zelfde gegevens niet van wp Agrowind, maar is het goed als ik vraag of de projectleider van de
gemeente Reusel- De Mierden contact met jou opneemt?
Veghel loopt denk ik via 7

Groet,

Verzondèn vanaf mijn Samsung Galaxy—smariphone.

Oorspronkelijk bericht
Van: (iijksoverheid.nl>
Datum: 01-04-20 14:13 (GMT+01:00)
Aan: ()brabant.n1>
Onderwerp: RE: VVGB Karolïnapolder

Beste

Dit is volgens mij de volgorde van de windparken die nu op de rol staan bij TNO.

1. Karolinapoldcr
2. Windpark Lorenz

3. Windpark Lage Rooijen Maasdriel

4. Windpark Oranjepolder

5. Sint Maartensdijk

6. Rilland / Kabeljauwbeek

Mocht jouw windpark er nu niet tussen staan dan kan je het beste mij de naam doorsturen en locatie met het TNO
rapport.

Dan zet ik hem in de rij voor je bij TNO bij de andere windparken.

Ik gok dat TNO deze voorraad in zo’n twee weken kan oplossen, maar men werkt zo min mogelijk op kantoor en
het duurt ca. 2 dagen per berekening.

Komt bij dat de info allemaal gerubriceerd is, dus het wordt officieel per post eerst naar Defensie gezonden.

Gr,

Omgevingsmanaçer / Belangenbehartiger Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rïjksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkiijksrelaties
Spoorlaan 175 1 503$ CB 1 Tilburg
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Postbus 16169 1 2500 BD 1 Den Haag

M
E @rijksoverheid.nI
W www.rijksvastgoedbedriif.nl

Van: @brabant.nl>
Verzonden: woensdag 1 april 2020 13:59
Aan: @riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: VVGB Karolinapolder

Top, dank je

Nog een vraag, heb jij een idee wanneer de vvgb Agrowind (gemeente Reusel-De Mierden) ongeveer verleend kan
worden?

Groet,

Van: (&ijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 1 april 2020 13:57
Aan: (brabant.n1>; mindef.n]; (innogy.com
CC: (mindef.n1
Onderwerp: VVGB Karolinapolder

Geachte

Hierbij doe ik u de VVGB voor de Karolinapolder in Dinteloord, gemeente Steenbergen toekomen.
Voor de inhoud verwijs ik u gemakshalve naar de VVGB.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager / Belangenbehartiger Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement

Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rij ksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Spoorlaan 175 1 5038 CB 1 Tilburg

Postbus 16169 1 2500 BD 1 Den Haag

M

E ©rijksoverheid.nI

W www.rijksvastgoedbedriif.nI
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Brabanraat 1 Fostbus 90757 5200 MC sHeriogsnbosch Telefoon 073 6812872 Fax 073 6807680 contact
TotIter rbrabant www.brabant.nI

Meer weten ovet de provincie NCoId-Br2bat 11’

r/Oig op Instagi am wwwinstapram.com/orovincienoordbrabant

Braha,iiican 1 Pusrbris 90157 5200 Mc ‘s-Hettooenbosch Telefoon 073 6812812 Fa 073 6807E;8û contact
Twittet ibr ahani www.brabant.nl

k/tee’ weten Ovh.i de DIOVÎflCIC NooidB, abaiil
t nsiat al wwwjnstagram.com/Drovincienoordbrabant

B’abanilaan 7 Post’us 20151 ‘6200 MO s Hectogenbcsch Telefoon 073 6812812 Fx 073 6207650 contact
Iwtite, Ie Dcot www.brabant.nl

Meet gieten over de provincte i.ioordBrabantC

Volg op 1 nstag cm www.instapram.com/Drovincienoordbrabant

Cp dii herichi is een disclaimer van toepassing. De volledige tekst vindt u op:
hffD://www.kemengemeenten .nh/maHdisclaimer

Op dit ber0ht is een disclairner van toepassing De volledige tekst vindt u op:
hffD://www.kempenpemeenten .nh/maildisclaimer

Op dit bericht is een disolaimer van toepassing. De volledige tekst vindt ci op.
httD://www.kempenpemeenten. nI/maildisclaimer

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 576

BS/AL/DCO

Van: tno.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 10:20
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: ALARA: vermogen

Beste

Inderdaad kan je die reductie per sector op 1 graad nauwkeurig instellen.

Overigens heb ik preciezere info gekregen van Thales omtrent de verzwakkingsstappen, ik moet daar nog even goed
naar kijken, hou je op de hoogte.

From: mindef.nl
Sent: Monday, October 19, 2020 10:05 AM
To:
Cc:
Subject: RE: ALARA: vermogen

Hoi

Dank!

Dit is natuurlijk heel relevant voor kleinere doelen boven de Randstad. We worden beperkt op lagere hoogte door de
kromming van de aarde. Als we nu ook nog worden beperkt door het zendvermogen, dan zou dat zomaar eens
operationeel onacceptabel worden.

Als we het zendvermogen alleen in specifieke sectoren hoeven te verlagen, dan is de kans dat het operationeel
acceptabel blijft weer wat groter.

Allemaal belangrijke nuance die we niet achteraf willen toevoegen als de discussie al loopt!

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 09:52
Aan: mindef.nl>
CC: tno.nI>; tno.nl>
Onderwerp: RE: ALARA: vermogen



Als je een doel tot aan Rmax kan detecteren dan betekent dat dat de detectiekans tot aan die Rmax voldoende hoog is.
Ik zal deze nuancering toevoegen.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, October 19, 2020 9:42 AM
To: ( tno.nl>
Cc: tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: ALARA: vermogen

Dank voor je snelle reactie,

Dat betekent dus dat een ALARA maatregel waarmee het vermogen wordt verlaagd niet alleen het maximale bereik van
de radar beperkt, maar ook de detectiekans / afstand van kleine doelen binnen dat maximale bereik. Zou je die
(operationeel belangrijke) nuance ajb ook op willen nemen in je rapport?

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 09:23
Aan: mindef.nl>
CC: tno.nl>; tno.nI>
Onderwerp: RE: ALARA: vermogen

Beste

Dat is correct. De reductie van het afstandsbereik geldt voor alle type doelen: Rmax is evenredig met de
vierdemachtswortel uit het zendvermogen. Of sigma, de radardoorsnede, nu 0,01 m2 is of 1 m2, maakt voor de reductie
niet uit. Rmax is voor deze twee verschillende doelen vanzelfsprekend wel verschillend.

Wat betreft de geeiste prestaties heeft DM0 specificaties uit een concept ACCS document gehanteerd.

Vriendelijke groet,

P5: Bovengenoemde relatie is enigszins ‘ruw’, door multipad en voor laag vliegende doelen kan het anders uitpakken.

From: mindef.nl < mindef.nI>
Sent: Monday, October 19, 2020 8:20 AM
To: t tno.nl>
Subject: FW: ALARA: vermogen

Goedemorgen
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Volgens heeft het verlagen van het vermogen invloed op de detectiekans van kleinere objecten (ook dichterbij de
radar), dus niet alleen op het maximale bereik.
Hoe zie jij dit?

is op vakantie, anders zou ik dit jullie even direct laten bespreken.

Groet,

Van 71OSQN/OPS LGL/LGLSIE D < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 21:07
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: RE: ALARA: vermogen

Hoi

praat over de resolutiecel van de radar. Deze wordt bepaald door het azimuth en hoogte van de ontvangst(tegel)
gekoppeld aan de lengte van een zendbundel (Hoogte-Breedte-Diepte). Echter door het verlagen van het vermogen
wordt de reflectie van vliegtuigen met een lage RCS ook minder totdat deze niet meer wordt gedetecteerd. Misschien
was mijn bewoording van resolutie niet de juiste, maar het verlagen van het vermogen doet zeker iets met je detectie
van kleine vliegtuigen en vliegtuigen met een lage RCS. Dat bedoelde ik met resolutie. Het onderscheidende vermogen
om deze objecten te detecteren.

Groet

Van: mindef.nl>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 08:16
Aan: CLSK/AOCS NM/71OSQN/OPS LGL/LGLSIE D @mindef.nl>
Onderwerp: FW: ALARA: vermogen

Zie het antwoord van TNO.

Wat denk jij?

Groet,

Van: ( tno.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 22:47
Aan: mindef.nl>
CC: PROJN/PROJN DIP - mindef.nl>;

tno.nl>; tno.nl>; BS/AIJDGB/DMV/AFD VASTG
mindef.nl>

Onderwerp: Re: ALARA: vermogen
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er worden zendtegels uitgezet, geen ontvangsttegels. Het onderscheidend vermogen in hoek (azimut en elevatie)
wordt bij ontvangst gecreeerd, dit gaat niet aan de haal. Vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 okt. 2020 om 2 1:10 heeft”
geschreven:

Hol

mindefnl” < mindef.nl> het volgende

Wat doet het terugschroeven van het vermogen met de resolutie? Als er “tegels worden uitgezet”, dan
zou de resolutie toch ook dichterbij de antenne lager kunnen worden?
Dat zou wel wat operationeel-roet in het ALARA-eten gooien!

Groet,

tno.nl>
Onderwerp: Hold your horses?

L.S.!

Ter ‘geruststelling’: de paarden kunnen weet galopperen, knijpen van vermogen hoeft als politieke
handreiking niet afgevoerd te worden, het maakt wel degelijk uit. Ik ga mijn memo aanpassen en
concreter maken.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Wednesday, October 14, 2020 12:50 PM
To: t tno.nl>
Cc: tno.nl>;

tno.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Ben benieuwd!

Sent: woensdag 14 oktober 2020 09:09
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG < mindef.nI>

Van: f tno.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:03
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < rnindef.nl>;

mindef.nl>; PROJN DIP

tno.nl>;

From: tno.nI>
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Cc: tno.nI>;
tno.nI>

Subject: Re: Toren Herwijnen

Halleluja email-archief. Ik heb voorts bericht van Thales gekregen over het knijpen van het vermogen. Ik
kom daar zo op terug.

Verstuurd vanaf mijn iphone

Op 14 okt. 2020 om 08:48 heeft” mindef.nI” < mindef.nI>
het volgende geschreven:

Hi

Dank voor het doorsturen, dan kan ik namelijk benoemen dat we de KNMI gegeven niet
‘zomaar uit de lucht’ grijpen maat van het KNMI zelf komt.

Groet,

From: “ t tno.nI>
Date: Tuesday, 13 October 2020 at 10:45 :00
To:” BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nI>
Cc: t tno.nI>,

tno.nI>
Subject: FW: Toren Herwijnen

Onderstaand is wat emailcorrespondentie tussen het KNMI en mij. Dus: de informatie is
van het KNMI verkregen, ook het uitzendschema, met de verschillende
pulsherhalingsfrequenties (450 Hz als de bundel de laagste stand (elevatiehoek) heeft).
Ik heb trouwens ook nog met de fabrikant zelf ge-emaild, maar dat ging over een detail.

From: (KNMI) < knmi.nI>
Sent: Tuesday, December 3, 2019 2:43 PM
To: t tno.nI>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Inderdaad. Blijkbaar stond dat niet duidelijk in ons factsheet, ik heb het
aangepast,

From: ( tno.nt>
Sent: 3-dec-19 13:21
To: (KNMI) < knmLnl>
Subject: RE: Toren Herwijnen
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0K, dank. Dat betekent dus circulaire polarisatie.

Vriendelijke groet,

From: (KNMI) < knmi.nl>
Sent: Tuesday, December 3, 2019 12:37 PM
To: t tno.nl>
Cc: knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Hoi het Fase verschil is 90 graden, Groet

From: t tno.nI>
Sent: 3-dec-19 10:12
To: (KNMI) < knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Zeer bedankt! Weten jullie misschien het faseverschil tussen de twee kanalen? (Met
andere woorden: met welke polarisatie wordt gezonden?)

Vriendelijke groet,

From: (KNMI) < knmi.nl>
Sent: Monday, December 2, 2019 2:11 PM
To: tno.nl>
Cc: @knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Hallo

See attached documents.

Regards,

From: t tno.nl>
Sent: 2-dec-19 11:37
To: (KNMI) knrni.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Mijn telefoonnummer

Vriendelijke groet,

6



TNO Den Haag

From: (KNMI) < knmi.nI>
Sent: Thursday, November 7, 2019 5:38 PM
To: t tno.nl>
Cc: tno.nI>;

@knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Hol

Ik heb wat in onze projectdocumentatie gesprokkeld en een paar tekeningen aan deze
erna ii gehecht.
Is dit voldoende informatie?

Daarnaast: Per 1 januari 2020 ben ik niet meer in dienst bij het KNMI,
is de opvolger rn.b.t. weerradar en frequentiebescherming
Voor zijn email zie de cc

Groet,

KNMI/RDWD/ Senior Consultant
Research and Development on Weather Observations and Data Technology

A: Utrechtseweg 297, 3731 GA, De Bilt, The Netherlands
P: Postbus 201, 3730 AE De Bilt, The Netherlands
R:
T:4

knmi.nl

L: www.linkedin.com/nub

From: t [mailto: tno.nlJ
Sent: donderdag 7 november 2019 11:17
To: (KNMI)
Cc:
Subject: Toren Herwijnen

Beste

Hebben jullie misschien een tekening van de toren in Herwijnen, waar nu de weerradar
op staat?

Vriendelijke groet,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 584

BS/AL/DCO

Van: EMSD, BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 14:1 2
Aan:
Onderwerp: RE: Herwijnen en DeiL. onderzoeken

KVO

From:
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 14:06
To: EMSD, BS/AL/DG B/DMV/AFD VASTG
Cc: DO; BS/AL/DGB/DMV/AFDVASTG;
MA, BS/AL/DGB/DMV
Subject: RE: Herwijnen en DeiL. onderzoeken

Goedemiddag

Ik coördineer dat zo met

Groet,

Van: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 23:26
Aan: mindef.nI>
CC: DO @mindef.nb; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

mindef.nb; MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nI>
Onderwerp: Herwijnen en Deil... onderzoeken

Ik sprak vanmiddag met DO over het leveren van onderzoeken Deil aan de Kamer

We hebben onderstaande afspraak gemaakt
- We sturen de openbare rapporten mee met Kamerbrief (die zijn vwb namen en telefoonnummers
door ons al gestreept)
- We leggen de achterliggende onderzoeken ter inzage bij griffie (daarin streept CLSK de percentages
en de RCS waardes en namen / telefoonnummers)

Kun jij zorgen dat we gestreepte versies aangeleverd krijgen. Je kunt strepen in de pro versie van
Acrobat Reader (is aan te vragen) of door met de edding stift op de print te strepen...
In beide gevallen moet je uiteindelijk een scan maken en de scan aan sturen. Dus ook als je PDF
pro gebruikt en elektronisch streept toch printen en scannen. Er zit een bug in acrobat. Als je
gestreepte tekst kopieert en in word plakt is hij weer leesbaar...

Lukt het om woensdag in de loop van de dag de gestreepte rapporten bij te hebben?

Directeur Integraal Beleid



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

M:
mindef.nI

www . defensie. nl

Officier Toegevoegd

mindef. fl1
M:

Secretariaat:

©mindef.nl
T:
(op woensdag flex)
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Doc 585

BS/AL/DCO

Van: Ë
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 14:09
Aan: BS/ALJDGBIDMV/AFD VASIG
Onderwerp: RE: Herwijnen en Deil... onderzoeken

Hoi

Ik heb geen acrobat pro en kan dat ook zo snel niet krijgen. Tevens kan ik vanmiddag niet printen en
scannen.

Kunnen we dit samen telefonisch doen?

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 14:06
Aan: EMSD, BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
CC: DO; B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;
MA, BS/AL/DGB/DMV
Onderwerp: RE: Herwijnen en De It.. onderzoeken

Goedemiddag

Ik coördineer dat zo met

Groet,

Van: MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nI>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 23:26
Aan: mindef.nl>
CC: DO J @mindef.nb; BS/AL/DGB/DMV/AED VASTG

mindef.nl>; MA, BS/AL/DGB/DMV mindef.nI>
Onderwerp: Herwijnen en Deil... onderzoeken

Ik sprak vanmiddag met DO over het leveren van onderzoeken Deil aan de Kamer

We hebben onderstaande afspraak gemaakt
- We sturen de openbare rapporten mee met Kamerbrief (die zijn vwb namen en telefoonnummers
door ons al gestreept)
- We leggen de achterliggende onderzoeken ter inzage bij griffie (daarin streept CLSK de percentages
en de RCS waardes en namen / telefoonnummers)

Kun jij zorgen dat we gestreepte versies aangeleverd krijgen. Je kunt strepen in de pro versie van
Acrobat Reader (is aan te vragen) of door met de edding stift op de print te strepen...
In beide gevallen moet je uiteindelijk een scan maken en de scan aan sturen. Dus ook als je PDF
pro gebruikt en elektronisch streept toch printen en scannen. Er zit een bug in acrobat. Als je
gestreepte tekst kopieert en in word plakt is hij weer leesbaar...

Lukt het om woensdag in de loop van de dag de gestreepte rapporten bij te hebben?



Dwecteur Integraa’ Beleid

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

mindef.nl
wwwdefensie.nl

Officier Toegevoegd

mindef. ni

Secretariaat:

imindef.nl
T:
(op woensdag flex)
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Doc 586

ES/AL!DCO

Van: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 14:47
Aan:

CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP; CLSK/LCW/PM/SIE MOS
BL

CC: B ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

Onderwerp: RE: Lijst met onderdelen MPR en buitenland

Allen,

Ik kan op dit moment alleen maar aangeven dat ik samen met LCW ( het bedrijfsbureau en de
logistiek rond de tafel moet om tot een correcte lijst te komen.

We zitten op dit moment in een overgang waarin serviceable delen uitgezocht worden en in SAP
opgenomen worden.
In de fase kannibaliseren van RPN zijn a.d.h.v. een lijst delen gedemonteerd en geregistreerd — deze
lijst is bekend.

kan jouw lijst, welke opgesteld is voorafgaand aan de kannibalisatie van RPN, uitkomst
bieden als antwoord op onderstaande verzoek?

V.w.b. “Stas wil graag een lijst met onderdelen die van de MPR Wier gebruikt zijn in de MPR Nieuw
Mihigen”, spreekt men hiervan delen welke, afkomstig van RPN, reeds ingebouwd zijn in de MPR?
V.w.b. “een overzicht van artikelen uit het buitenland”, als hiermee ITAR items van RPN bedoeld
worden— hiervan moet ook een lijst te reproduceren zijn.

1let vriendelijke groet,

Hoofd Wei kcentrurn Radar
IV NEN3840

Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie
Bezoek adres 1 AOCS NH l Amersfoortseweg 248 l 3888NS Nieuw Nilligen
Gebouw 300 Kamer 143
Postadres 1 Postbus 8762 1 482088 1 Breda 1 t1PC 38B

M DTN
T
F
M

mindef.nl
www.luchtmpcht. nl

Van:
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 14:14
Aan: - ,CLSK/AOcS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR; , CLSK/PLV C-LSK/AFD
INTEGR/SCIP; •1 CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL
CC: B ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Onderwerp: FW: lijst met onderdelen MPR en buitenland
Urgentie: Hoog

Goedemiddag , en



Zie hieronder de vraag van de Stas.

Kunnen jullie zo’n lijst deze week nog samenstellen, of is dat onbegonnen werk?

Groet,

Van: BSIAL/DGB/DMV/AFD VASTG
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 15:38
Aan:
Onderwerp: Lijst met onderdelen MPR en buitenland

Hi

Stas wil graag een lijst met onderdelen die van de MPR Wier gebruikt zijn in de MPR Nieuw Milligen +
een overzicht van artikelen uit het buitenland + een indicatie wanneer al deze artikelen zijn
ontvangen. Ik vraag me af of zoiets mogelijk is, maar mogelijk kan
hierbij helpen?

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

M
E mindef.nl

2



Doc 587

BS/AL/DCO

Van: , EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 17:47
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Onderwerp: RE: deil redaded

Keurig ;-)

Van: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 16:53
Aan: EMSD, BS/AL/ DS/Dit. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: FW: deil redacted

Dit is ‘m geworden. Prima, toch?

Van B5/AL/DGB/DMV/AFD VASIG @mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 16:36
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 @mindef.nl>
Onderwerp: deil redacted

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

M
E @mindef.nl



Doc 589

Van:

BS/ALIDCO

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 21 oktober 2020 10:06
CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP

FW: Lijst met onderdelen MPR en buitenland

Nog een keer gecorrigeerd, en nog een keer sorry! ©

Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 10:06
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;
CC: ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN;

CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR;
Onderwerp: RE: Lijst met onderdelen MPR en buitenland

Allen,

CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL
CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL;

., CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL

Van: BS/AL/OGB/DMV/AFD VASIG < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 17:35
Aan: ., CLSK/LCW/PMJSIE MOS BL <

__________

CC: B ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN <

_________

@mindef.nl>,

__________

CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL @mindef.nl>
Onderwerp: RE: Lijst met onderdelen MPR en buitenland

Hi

Dit is al een heel mooi begin denk ik. Al denk ik dat er nog wat aan gesleuteld moet worden voordat ik het
kan aanbieden. Het zou mooi zijn als we een soort overzichtstabel zouden kunnen geven op basis van
deze info. Bijvoorbeeld 50 artikelen uit Duitsland, 100 van MPR. Ik zeg maar iets. En dan dit document als
achterliggend document als ze meer details wilt.

Is zoiets mogelijk? Art. 11

Groet,

From: CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL<
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 14:51
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Cc: . B ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN

mindef.nl>;
@mindef.nl>;

CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP

Even opnieuw verzonden, nu met de juiste in de Cc.

Groet,

@mindef.nI>
@mindef.nI>;

mindef.nI>; , CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP
CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR < @mindef.nl>;

@mindef.nl>

mindef.nl>



@mindef.nl>, , CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR < @mindef.nl>;
CLSK/LCW/PM/SIE MOS BI c @mindef.nl>

Subject: RE: Lijst met onderdelen MPR en buitenland

Kan je iets met het tabblad gecombineerde voorraad?

Wanneer het niet duidelijk is dan hoor ik dat en leg ik je een en ander uit. De andere tabbladen spreken
voor zich.

Aali

Groet,

Van: mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 14:14
Aan: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR < @mindef.nl>; A
CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP < @mindef.nl>; CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL

@mindef.nl>
CC: B ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN < @mindef.nl>;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Onderwerp: FW: Lijst met onderdelen MPR en buitenland
Urgentie: Hoog

Goedemiddag ,

____

en

Zie hieronder de vraag van de Stas.

Kunnen jullie zo’n lijst deze week nog samenstellen, of is dat onbegonnen werk?

Groet,

Van: B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 15:38
Aan: mindef.nl>
Onderwerp: Lijst met onderdelen MPR en buitenland

Hi

Stas wil graag een lijst met onderdelen die van de MPR Wier gebruikt zijn in de MPR Nieuw Milligen + een
overzicht van artikelen uit het buitenland ÷ een indicatie wanneer al deze artikelen zijn ontvangen. Ik
vraag me af of zoiets mogelijk is, maar mogelijk kan / hierbij helpen?

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker
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Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

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

E mindef.nI
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doc 590

BS/AL/DCO

Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 17:07
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Onderwerp: FW: Werkzaam heden opstellen reactienota
Bijlagen: 201 O2ONota_van_inspraak_radar_Herwijnen.docx

Voor je download en leesplezier! ©

Van:
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 17:19
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; BS/AL/DJZ/Cl BST;

/PROJN/PRO]N DIP
CC:

__________

AL/DGB/DMV/PROJAFD
Onderwerp: RE: Werkzaamheden opstellen reactienota

Collega’s.

De reacties is een te groot bestand om de versturen. Hier kan je bij via onderstaande link.

Ik heb inmiddels 66 reacties van antwoord voorzien. Die staan in het bestand in de bijlage. De nummers in de bijlage
corresponderen met de nummers in de PDF. Opmerkingen/suggesties voor de standaard antwoordblokken graag
aanleveren via mail naar iedereen. Die kunnen we dan maandag a.s. bespreken. Er moet in elk geval bij straling nog
iets bij over het niets kunnen zeggen over lange termijn effecten (denk ik)

Daarnaast graag aandacht daar waar je naam/organisatie in het rood staat.

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 10:35
Aan: mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl’ mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; @mindef.nl’ @mindef.nl>
CC: tno.nl>; tno.nl>;

mindef.nl’ mindef.nl>; riksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Werkzaamheden opstellen reactienota

Collega’s,

Hierbij een aanvulling op het onderstaand bericht. De reacties zijn pas in de loop van gisteren binnen gekomen.
Het blijken er effectief een stuk minder te zijn omdat er 118 keer dezelfde reactie in zit. Het aantal unieke reacties zit
dus onder de 70.

Gelet op de aard van de opmerkingen en het belang van een eenduidige reactie op de verschillende aspecten maak ik
vandaag (en wsl deel van het weekend) een 70/80% versie. Dan doen we de revisie en aanvullingen daarop in 1
keer. Het verzoek is dan om alle reacties van jullie de 22ste binnen te hebben.

Als het goed is wordt het hiermee voor jullie stuk minder werk.
Vriendelijke groet en fijn weekend,



Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 10:42
Aan: mindef.nl;

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

mindef.nl’ mindef.nI>; rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Werkzaamheden opstellen reactienota

Collega’s,

Afgelopen maandag is de termijn voor het indienen van reacties verstreken. Er zijn in totaal zo’n 170 reacties binnen
gekomen.
Gelet op de gewenste snelheid van afwikkelen in combinatie met het geldende Corona maatregelen wordt de aanpak
als volgt:

Ik krijg in de loop van vanmiddag alle reacties van RVO binnen. Deze zal ik screenen en voorzien van een naam om
zaken af te handelen.
Dit wordt samengevoegd in 1 document De werkwijze is hetzelfde als de manier dîe de laatste keer heeft
gebruikt voor het afwikkelen van de kamervragen.

Wat mij betreft vormen de 4 mensen in de aanhef samen met mij het kernteam. De mensen in de cc schakelen we
aan voor specialistische vragen die nog niet eerder zijn gesteld.
En om antwoorden die wel hebben overgenomen op basis van eerdere beantwoording van vragen te reviewen.

De planning is als volgt.

Eerste reacties aanleveren maandag 19 oktober
Samenstellen totaal document ( dinsdag 20 oktober
Collegiale review 21-23 oktober
Overleg naar aanleiding collegiale review 26 oktober
Review van concept versie door SAB 27 oktober — 30 oktober
Aanleveren versie voor commentaar Stas 2 november

Op dit moment heeft niet iedereen hetzelfde informatie niveau rondom de procedure, hier nog korte samenvatting
van de laatste stand van zaken:
Er is een bug geweest met het reactieformulier op de website (alleen vanuit specifieke internet browsers).
Dat betekent dat er deze week nog een inwonersbrief uit gaat dat mensen nog aanvullend kunnen reageren tot 23
oktober.
Dat kan alleen via een telefonische afspraak, we verwachten daar geen mega aantallen meer uit.
Maar deze reacties moeten dus nog apart verwerkt worden.

Als er vragen zijn schroom niet om te mailen of te bellen.

wil jij op maandag 26 oktober eind van de ochtend een overleg plannen met de mensen aan wie deze mail
verstuurd is.
Alvast dank,
Vriendelijke groet,

Dit bericht i.n ntorrnatic !)eJtten die niet voor is bestemd indiCfl 0 niet de qeadicoreercie bentof dit tichi abueietlijk aan u is beszoniien, wurdi 0
vurooht dat aan de atzenderte melden en it bcnht te veieicieren De.Slaat aanaardt qeen ïanopiakelijkheid voor schade van welke aard ook die erband
houdt met rizicce verbonden aan liet Iettronich vetzenden van berittcn
inn. meceane may contain information that is not intended for you Ii you are not the addressee or if this message was sent to you by niîstake, you are rcted
to itnrm the sarider and detete the message The State 5505 pia no habilrtv rol damage c any kind resulting trom the rizk inhernl in the eiectronic 1151

l isscages.
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Doc 593

BS/AUDCO

Van:
- ( tno.nl>

Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 14:55
Aan:
CC: ; DMO/PROJNIPROJN DIP;

____

BS/AUDGB/DMVJAFD VASTG EMSD, CLSKIPLV C
LSKIDO/C4ISR/SAIR C2; DMO/PROJN/STGP;
DMO/PROJN/PROJN DIP;

Onderwerp: Re: Veidsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Zeer bedankt,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 okt. 2020 om 14:51 heeft het volgende geschreven:

Hallo

Als we het meetplan willen volgen zoals nu is voorgesteld, dan zal inderdaad Thales personeel
hiervoor moeten assisteren. De specifieke instellingen aan het systeem kunnen niet door derden
worden uitgevoerd.

M.v.g.

lVt’Q WPM

THALES NEDERLAND B.V.

ZudcijI-c Hnweg 40 7554 RR HENGELO

www.thak:’roup.com

From: ( [mailto: tno.nl]
Sent: Tuesday, 20 October, 2020 14:33
To: @mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; @mindef.nl
Cc: @mindef.nl;
Subject: RE: Veidsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Zeer bedankt!

[Paginanummerj



Wat ik mij nog afvroeg: stel: DM0 wel over twee jaar nog een controlemeting doen. Kan dat zonder
Thales personeel, of is Thales personeel immer nodig gedurende dergelijke meetsessies?

Vriendelijke groet,

From:
Sent: Tuesday, October 20, 2020 2:23 PM
To: ( @mindef.nI; mindef.nl;

mindef.nl; @mindef.nl
Cc: @mindef.nI
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Allen,

Mits tijdig gepland kunnen wij deze meetsessie ook na formele oplevering ondersteunen.

Groeten,

From: t [mailto: tno.nl]
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 10:36
To: @mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

@ m indef.n 1
Cc: @mindef.nl
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Beste e.a.,

Ik veronderstel dat Thales personeel tijdens de meetsessie aanwezig moet zijn. Vier verschillende
zendbundels worden afzonderlijk gemeten, en het systeem moet monochromatisch (op 1
frequentie) zenden. Klopt dit, ? En geldt dit ook na de formele oplevering?

Vriendelijke groet,

From @mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, October 19, 2020 5:24 PM
To: @nl.thalesgroup.com; mindef.nl; mindef.nl;

@mindef.nl
Cc: ânl.thalesgroupcom; t tno.nl>;

@mindef.nl
Subject: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Haflo,

In verband met COVID geldt er een internationaal reisverbod voor TuV-medewerkers. De expert die
namens TuV de EMF-metingen bij Wier zou doen, kan dan ook niet naar Nederland komen. De
geplande EMF-metingen van volgende week gaan dan ook niet door.

Zodra hier meer bekend over is, zal ik jullie hiervan op de hoogte brengen.

[Paginanummer]



Overeenkomstig de omgevingsvergunning zouden we binnen twee maanden na ingebruikname een
EME-meting moeten uitvoeren en de rapportage hierover hebben opgestuurd. Als we ervan uitgaan
dat eind november de radar in gebruik genomen kan worden (eea ook afhankelijk van de duurtest),
dan moeten we voor eind januari 2021 de rapportage opsturen.

Voorschrift 5.5 stelt immers:
“Tijdens en na installatie van het system moet vastgesteld worden dat de voorzieningen in het
systeem voor stralingsveiligheid aanwezig zijn, juist zijn ingesteld, en correct functioneren. Hiervoor
moeten specifieke testen worden uitgevoerd op de locaties. De aandachtspunten hiervoor zijn:
• Con trole van de algemene operationele en veiligheids-gerelateerde systeeminstellingen voor
stralingsveiligheid;
• Valideren dat de No Radiation Sector voorzien is van de correcte specifieke instellingen;
• Vaststellen van de worst case stralingsniveaus op basis van metingen.
Van deze specifieke testen moet de rapportage uiterlijk 2 maanden na installatie ter goedkeuring
toegezonden worden aan het bevoegd gezag.

Aan het einde van de testfase, doch uiterlijk 2 maanden na het inwerking zijn van de inrichting, dient
een door een onafhankelijk bureau uitgevoerde meting van de veldsterkten toegezonden te worden
aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag toetst deze meting.”

Met vriendelijke groet/Best rega rds,

Projectleider

Minïsterie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K$ 1
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN +

M
E @mindef.nI
1 www.defensie.nI/dmo

Van: @nl.tuv.com>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 15:55
Aan: DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl>;

@nl.tuv.com>
CC DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL 51 < s@mindef.nl>;

DMO/PROJN/PROJN DIP @mindef.nl>;
@nl.tuv.com>

Onderwerp: 20070602 Uitnodiging tot prijsopgaaf. Veldsterkte metingen Wier

Geachte

U ontvangt zo snel mogelijk de aangepaste offerte.

Ik moet u helaas meedelen dat we net bericht hebben ontvangen, dat in verband met COVID-19 er
een Internationaal reisverbod is ingegaan voor alle medewerkers van TUV Rheinland LGA.
Dit heeft tot gevolg dat onze expert uit Duitsland niet de grens over mag.

Daarom moeten we de afgesproken planning van volgende week tot nader order uitstellen. Kunt u
alle betrokkenen hierover informeren.

[Paginanum men



Met vriendelijke groet, / Kind regards,

Coördinator

E-MaiI @nI.tuv.com
Website: www.tuv.com/nl
Tel

Not available on Wednesday from 12.00-17.00

Notified and accredited Test Laboratory and Certification Body

TÜV Rheïnland Nederland B.V.
Headoffice:
P.O. Box 2220, 6702 CE ARNHEM
Westervoortsedijk 73, 6827 AV ARNHEM

Office Electrical at Leek:
Eiberkamp 10, 9351 VT Leek

The Netherlands

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is
intended solely for the use of the individual or entity to whom It is addressed and others authorized
to receive it. 1f you are not the intended recipient you are hereby notified that any disciosure,
copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly
prohibited and may be unlawful. TÜV Rheinland Nederland 8. V. is neither liable for the proper and
complete transmission of the information contained in this communication norfor any delay in its
receipt. TÜV Rheinland Nederland 8. V. is a tradename of the private limited liability company in
accordance to the Laws of the Netherlands. TÜV Rheinland Nederland 8. V. is registered in the trade
register of the Dutch Chambers of Commerce under registration number 27288788.

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 nç 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
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and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

Disclaimer:

1f you are not the intended recipient of this email, please notify the
sender and
delete it.
Any unauthorized copying, disciosure or distribution of this email or its
attachment(s) is forbidden.
Thales Nederland BV will not accept liability for any damage caused by
this email or
its attacliment(s)
Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the Chamber
of
Commerce under number 06061578.

Dis claimer:

1f you are not the intended recipient of this email, please notify the
sender and
delete it.
Any unauthoried copying, disclosure or distributlon of this ernail or its
attachment(s) is forbidden.
Thales Nederland BV will not accept liability for any damage caused by
this ernail or
its atachrnent(s)
Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the Chamber
of
Commerce under number 06061578.
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Doc 594

BS/AUDCO

Van: DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 09:54
Aan: t BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG;

DMO/PROJNJSTGP
CC:
Onderwerp: RE: Veidsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order
Bijlagen: Lijst instanties die een meting van elektromagnetische velden in en om het huis kunnen

uitvoeren- 20 juni 201 8.pdf

Hallo en

Via RIVM heb ik bijgevoegde lijst gekregen met bedrijven die EME-metingen kunnen uitvoeren. Samen
met inkoop pak ik dit op. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

Wij zijn DM0.

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1 — 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8
Postbus 90125 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN
M4
E cmindef.nl
1 wwwdefensie.nl/dmo

Van: t
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 09:46
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;

CC:
Onderwerp: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Dank

Is een optie misschien dat Thales NL, gecontroleerd door TNO, voorlopige metingen doet? In een later stadium, als
TUV personeel mag reizen, kan TUV verificatiemetingen doen.Art. 11

Optie 2) niet TUV maar een andere meetclub. Zal ik het antennebureau en/of Agentschap Telecom bellen om te
achterhalen welke club dit zou kunnen doen?

Optie 3) Kan TUV de apparatuur niet naar TUV te Laak (Friesland) sturen waarna personeel van TUV Laak de
metingen doet? Moet ik hier achteraan gaan?

Vriendelijke groet,

DMO/PROJN/PRO]N DIP;
DMO/PROJN/STGP

[Paginanummer]



From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Thursday, October 22, 2020 8:26 AM
To: t tno.nl>; @mindef.nl; mindef.nl; J @mindef.nl
Cc: tno.nI>; tno.nj>
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Goedemorgen allen,

Gisteren in gesprek met Staatssecretaris ook het uitstel van de metingen Wier besproken. Is er al zicht
op wanneer de metingen dan wel uitgevoerd kunnen worden?

De behoefte is dat er zo snel mogelijk gemeten moet worden (zodra dit technisch gezien ook kan) en
dat als er andere praktische/logistieke/covid zaken dat belemmeren dat we bereid moeten zijn om
daar voor te betalen. Bijv. als de mensen van TUV in quarantaine moeten voor 2 weken en daardoor
niet kunnen werken, dat overwogen moet worden om daarvoor te betalen zodat er alsnog zsm
gemeten kan worden. Is er gekeken naar een dergelijke oplossing om zo snel mogelijk te kunnen
meten?

Groet,

From: t tno.nl>
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 14:33
To: @nl.thalesgroup.com>;

•,
DMO/PROJN/PROJN DIP

<P.Morren@mindef.ni; @ntthalesgroup.com>;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>;

mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP : mindef.nl>
Cc: %ADSS, DMO/PROJN/PRO]N 0W < @mindef.nl>; tno.nl>;

tno.nl>
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Zeer bedankt!

Wat ik mij nog afvroeg: stel: DM0 wel over twee jaar nog een controlemeting doen. Kan dat zonder Thales
personeel, of is Thales personeel immer nodig gedurende dergelijke meetsessies?

Vriendelijke groet,

From: @nl.thalesgroup.com>
Sent: Tuesday, October 20, 2020 2:23 PM
To: t tno.nl>; @mindefnl;

@nl.thalesgroLijicom>; mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl
Cc: cmindef.nl
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Allen,

Mits tijdig gepland kunnen wij deze meetsessie ook na formele oplevering ondersteunen.
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Groeten,

From: ( [pto: tno.nl]
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 10:36
To: mindef.nl; mindef.nt; mindef.nl;

___

@mindef.nl
Cc: @mindef.nl
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Beste e.a.,

Ik veronderstel dat Thales personeel tijdens de meetsessie aanwezig moet zijn. Vier verschillende zendbundels
worden afzonderlijk gemeten, en het systeem moet monochromatisch (op 1 frequentie) zenden. Klopt dit, en

En geldt dit ook na de formele oplevering?

Vriendelijke groet,

From mindef.nl @mindef.nI>
Sent: Monday, October 19, 2020 5:24 PM
To: @ nl.thalesgroup.com; mindef.nl; mindef.nl;

@mindef.nl
Cc: @nl.thalesgroup.com; t tno.nl>;I @mindef.nl
Subject: Veidsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Hallo,

In verband met COVID geldt er een internationaal reisverbod voor TuV-medewerkers. De expert die
namens TuV de EMF-metingen bij Wier zou doen, kan dan ook niet naar Nederland komen. De
geplande EMF-metingen van volgende week gaan dan ook niet door.

Zodra hier meer bekend over is, zal ik jullie hiervan op de hoogte brengen.

Overeenkomstig de omgevingsvergunning zouden we binnen twee maanden na ingebruikname een
EMF-meting moeten uitvoeren en de rapportage hierover hebben opgestuurd. Als we ervan uitgaan dat
eind november de radar in gebruik genomen kan worden (eea ook afhankelijk van de duurtest), dan
moeten we voor eind januari 2021 de rapportage opsturen.

Voorschrift 5.5 stelt immers:
“Tijdens en na installatie van het system moet vastgesteld worden dat de voorzieningen in het systeem voor
stralingsveiligheid aanwezig zijn, juist zijn ingesteld, en correct functioneren. Hiervoor moeten specifieke testen
worden uitgevoerd op de locaties. De aandachtspunten hiervoor zijn:
• Controle van de algemene operationele en veiligheids-gerelateerde systeeminstellingen voor
stralingsveiligheid;
• Valideren dat de No Radiation Sector voorzien is van de correcte specifieke instellingen;
• Vaststellen van de worst case stralingsniveaus op basis van metingen.
Van deze specifieke testen moet de rapportage uiterlijk 2 maanden na installatie ter goedkeuring toegezonden
worden aan het bevoegd gezag.

Aan het einde van de testfase, doch uiterlijk 2 maanden na het inwerking zijn van de inrichting, dient een door
een onafhankelijk bureau uitgevoerde meting van de veidsterkten toegezonden te worden aan het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag toetst deze meting.”

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider
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Wij zijn DM0
t,,—

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne Herculeslaan 1 —3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN 4

M4
E @mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Van:

___________

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 15:55
Aan: DMO/INKOOP/AIP/ILP < @mindef.nl>;

___________

CC: DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI

_________

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

___________

Onderwerp: 20070602 Uitnodiging tot prijsopgaaf. Veldsterkte metingen Wier

Geachte heer

U ontvangt zo snel mogelijk de aangepaste offerte.

Ik moet u helaas meedelen dat we net bericht hebben ontvangen, dat in verband met COVID-19 er een
Internationaal reisverbod is ingegaan voor alle medewerkers van TUV Rheinland LGA.
Dit heeft tot gevolg dat onze expert uit Duitsland niet de grens over mag.

Daarom moeten we de afgesproken planning van volgende week tot nader order uitstellen. Kunt u alle betrokkenen
hierover informeren.

it \‘rFendelijke gioe Kind regatds

Coördinator

TÜVRheiflIafld
Genau. Richtig.

E Mail

___________

WeLite: www.tuv.com/nl
Tel

Hei a.’alabe en Wedrieday from 12.00-1700

Notified and accredited Test Laboratory and Certification Body

TÜV Rh&nlanö Nederland BV.
HeE dof0oe
P 0. Box 2220. 6702 CE ARNHEM
vVesleivooriEedijk 73. 6827 AV ARNHEM

Office Eieotrical at Leek:
Eiberkamp 10, 9351 VT Leek

@nl .tuv.com

@nl.tuv.com>

@mindef.nl>;
@nl.tuv.com>

@ n 1 .tuv.co m>
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The t’etherlands

The information contained in this communication is con fidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom It is
addressed and others authorized to receive It. 1f you are not the intended recipient you are hereby notified that any disciosure, copying, distdbution or taking any action
in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawfuL TUV Rheinland Nederland B. V. is neither liable for the proper and complete
transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. TUV Rheinland Nederland B. V. is a tradename of the private limited
liability company in accordance to the Laws of the Nethedands. TUV Rheinland Nederland B. V. is registered in the trade register of the Dutch Chambers of Commerce
under registration number 27288788.

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 electtonic 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.

Disclaimer:

1f you are not the intended recipient of this email, please notify the sender and
delete It.
Any unauthorized copying, disciosure or distribution of this email or its
attachment(s) is forbidden.
Thales Nederland BV will not accept liability for any damage caused by this email or
its attacliment(s)
Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the Chamber of
Commerce under number 06061578.

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 595

BS/AUDCO

Van: ( tno.nl>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 09:46
Aan: BS/AUDGWDMWAFD VASTG; DM0!PROJN/PROJN DIP;

DMO/PROJN/STGP
CC:
Onderwerp: RE: Veidsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Dank

_____

Is een optie misschien dat Thales NL, gecontroleerd door TNO, voorlopige metingen doet? In een later stadium, als
TUV personeel mag reizen, kan TUVverificatïemetingen doen.M. 11

Optie 2) niet TUV maar een andere meetclub. Zal ik het antennebureau en/of Agentschap Telecom bellen om te
achterhalen welke club dit zou kunnen doen?

Optie 3) Kan TUV de apparatuur niet naar TUV te Laak (Friesland) sturen waarna personeel van TUV Laak de
metingen doet? Moet ik hier achteraan gaan?

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl
Sent: Thursday, October 22, 2020 8:26 AM
To: ( @mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl
Cc:
Subject: RE: Veidsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Goedemorgen allen,

Gisteren in gesprek met Staatssecretaris ook het uitstel van de metingen Wier besproken. Is er al zicht op wanneer
de metingen dan wel uitgevoerd kunnen worden?

De behoefte is dat er zo snel mogelijk gemeten moet worden (zodra dit technisch gezien ook kan) en dat als er
andere praktische/logistieke/covid zaken dat belemmeren dat we bereid moeten zijn om daar voor te betalen. Bijv.
als de mensen van TUV in quarantaine moeten voor 2 weken en daardoor niet kunnen werken, dat overwogen moet
worden om daarvoor te betalen zodat er alsnog zsm gemeten kan worden. Is er gekeken naar een dergelijke
oplossing om zo snel mogelijk te kunnen meten?

Groet,

From: ( <. tno.nl>
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 14:33
To: @ nl.thalesgroup.com>; DMO/PROJN/PROJN Dl P

@mindef.nl>; @nl.thalesgrou.com>; F
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nI>;

mindef. ni>; DMO/PRO]N/STGP mindef.nl>
Cc: %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP < @mindef.nl>; tno.nl>;

tno.nl>
Subject: RE: Veidsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order
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Zeer bedankt!

Wat ik mij nog afvroeg: stel: DM0 wel over twee jaar nog een controlemeting doen. Kan dat zonder Thales
personeel, of is Thales personeel immer nodig gedurende dergelijke meetsessies?

Vriendelijke groet,

From: •@nl.thalesgrour.com>
Sent: Tuesday, October 20, 2020 2:23 PM
To: ( tno.nl> cmindef.nt:

@nl.thalesgroup.com>; mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl
Cc: @mindef.nl
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Allen,

Mits tijdig gepland kunnen wij deze meetsessie ook na formele oplevering ondersteunen.

Groeten,

From: ( [mailto: tno.nll
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 10:36
To: cmindef.nl: mindef.nl; mindef.nl;

@mindef ni
Cc: mindef.nl
Subject: RE: Veidsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Beste

Ik veronderstel dat Thales personeel tijdens de meetsessie aanwezig moet zijn. Vier verschillende zendbundels
worden afzonderlijk gemeten, en het systeem moet monochromatisch (op 1 frequentie) zenden. Klopt dit, en

En geldt dit ook na de formele oplevering?

Vriendelijke groet,

From: @mindef.nl @mindef.nl>
Sent: Monday, October 19, 2020 5:24 PM
To: @ nl.thalesgroup.cp mindef.nl; mindef.nl;

@ m indef. nI
Cc: @nl.thalesgroup.com; t tno.nl>; @mindef.nl
Subject: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order

Haflo,

In verband met COVID geldt er een internationaal reisverbod voor TuV-medewerkers. De expert die namens TuV de
EMF-metingen bij Wier zou doen, kan dan ook niet naar Nederland komen. De geplande EMF-metingen van
volgende week gaan dan ook niet door.
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Zodra hier meer bekend over is, zal ik jullie hiervan op de hoogte brengen.

Overeenkomstig de omgevingsvergunning zouden we binnen twee maanden na ingebruikname een EMF-meting
moeten uitvoeren en de rapportage hierover hebben opgestuurd. Als we ervan uitgaan dat eind november de radar
in gebruik genomen kan worden (eea ook afhankelijk van de duurtest), dan moeten we voor eind januari 2021 de
rapportage opsturen.

Voorschrift 5.5 stelt immers:
“Tijdens en na installatie van het system moet vastgesteld worden dat de voorzieningen in het systeem voor
stralingsveiligheid aanwezig zijn, juist zijn ingesteld, en correctfunctioneren. Hiervoor moeten specifieke testen
worden uitgevoerd op de locaties. De aandachtspunten hiervoor zijn:
• Con trole van de algemene operationele en veiligheids-gerelateerde systeeminstellingen voor
stralingsveiligheid;
• Valideren dat de No Radiation Sector voorzien is van de correcte specifieke instellingen;
• Vaststellen van de worst case stralingsniveaus op basis van metingen.
Van deze specifieke testen moet de rapportage uiterlijk 2 maanden na installatie ter goedkeuring toegezonden
worden aan het bevoegd gezag.

Aan het einde van de testfase, doch uiterlijk 2 maanden na het inwerking zijn van de inrichting, dient een door een
onafhankelijk bureau uitgevoerde meting van de veldsterkten toegezonden te worden aan het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag toetst deze meting.”

Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

DM0
.Iw_ ,,,-

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN -

M
E @mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Van:

___________

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 15:55
Aan: DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl>;
CC: ., DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL 51
DMO/PROJN/PROJN DIP <P.Morrencmindef.nl>;
Onderwerp: 20070602 Uitnodiging tot prijsopgaaf. Veldsterkte metingen Wier

Geachte heer

U ontvangt zo snel mogelijk de aangepaste offerte.

@nl.tuv.com>

@mindef.nl>;
@nl.tuv.com>

@nI.tuv.com>

Wij zijn
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Ik moet u helaas meedelen dat we net bericht hebben ontvangen, dat in verband met COVID-19 er een
Internationaal reisverbod is ingegaan voor alle medewerkers van TUV Rheinland LGA.
Dit heeft tot gevolg dat onze expert uit Duitsland niet de grens over mag.

Daarom moeten we de afgesproken planning van volgende week tot nader order uitstellen. Kunt u alle betrokkenen
hierover informeren.

Met vriendelijke groet, / Kind regards,

Coördinator

TÜVRheinIand
Genau. Richtg.

E-Mail @nl.tuv.com
Website: www.tuv.com/nl
Tel :11

Not available on Wednesday from 12.00-17.00

Notified and accredited Test Laboratory and Certification Body

TÜV Rheinland Nederland B.V.
Headoffice:
P.O. Box 2220, 6702 CE ARNHEM
Westervoortsedijk 73, 6827 AV ARNHEM

Qffice Electrical at Leek:
Eiberkamp 10, 9351 VT Leek

The Netherlands

The information con tained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely
for the use of the individual or entity to whom It is addressed and others authorized to receive It. 1f you are not the
intended recipient you are hereby notifled that any disciosure, copying, distribution or taking any action in reliance
on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. TÜV Rheinland Nederland 8. V. is
neitherliable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nar for
any delay in its receipt. TÜV Rheinland Nederland 8. V. is a tradename of the private limited liability company in
accordance to the Laws of the Netherlands. TÜV Rheinland Nederland 8. V. is registered in the trade tegister of the
Dutch Chambers of Commerce under registtation number 27228788.

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
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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.

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

Dis claimer:

1f you are not the intended recipient of this email, please notify the sender and
delete it.
Any unauthorized copying, disciosure or distribution of this email or its
attachment(s) is forbidden.
Thales Nederland V will not accept liability for any damage caused by this email or
its attachment (s)
Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the Chamber of
Commerce under number 06061578.

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 59$

BS/AL/DCO

Van: ‘AOCS NM/71OSQN/OPS LGL/LGLSIE D
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 13:38
Aan:
Onderwerp: RE: ALARA: vermogen

Geen probleem Dan hoor ik wel wanneer en hoe met mij contact wil leggen.

Groet,

Verzonden: zondag 18 oktober 2020 11:10
Aan: CLSK/AOCS NM/71OSQN/OPS LGL/LGLSIE D
Onderwerp: Re: ALARA: vermogen

Dank, goede uitleg.

Dit aspect van ALARA is echt heel belangrijk voor ons; we kunnen ons geen fout permiteren ingegeven door
politieke wens. Vind je het goed dat ik je direct koppel aan van TNO om dit verder te
bediscussieëren?

Groet,

Van: , CLSK/AOCS NM/71OSQN/OPS LGULGLSIE D” (minclef.n1>
Datum: vrijdag 16 oktober 2020 om 21:06:32
Aan: inindef.nl>
Onderwerp: RE: ALARA: vermogen

Hol

Hij praat over de resolutiecel van de radar. Deze wordt bepaald door het azimuth en hoogte van de
ontvangst(tegel) gekoppeld aan de lengte van een zendbundel (Hoogte-Breedte-Diepte). Echter door het
verlagen van het vermogen wordt de reflectie van vliegtuigen met een lage RCS ook minder totdat deze
niet meer wordt gedetecteerd. Misschien was mijn bewoording van resolutie niet de juiste, maar het
verlagen van het vermogen doet zeker iets met je detectie van kleine vliegtuigen en vliegtuigen met een
lage RCS. Dat bedoelde ik met resolutie. Het onderscheidende vermogen om deze objecten te detecteren.

Zie onderstaande coverage diagram. Dit is een free space diagram, dus hecht niet te veel waarde aan de
getallen (iets te optimitisch), maar het geeft wel een goed beeld dat een lage RCS veel impact heeft op de
detectieafstand.

Groet



Hol

Zie het antwoord van TNO.

@mindef.nl>

Wat denk jij?

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 22:47
Aan: d
CC: DMO/PROJN/PROJN DlP.

tno.nl>; 1.
mindef.nl>

Onderwerp: Re: ALARA: vermogen

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

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Van: mindef.nl>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 08:16
Aan: , CLSK/AOCS NM/71OSQN/OPS LGL/LGLSIE D

__________

Onderwerp: FW: ALARA: vermogen

@mindef.nl>;
tno.nI>;

mindef.nl>

B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
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Op 14 okt. 2020 om 21:10 heeft” mindef.nl” < mindef.nl> het volgende
geschreven:

Hoi

Wat doet het terugschroeven van het vermogen met de resolutie? Als er “tegels worden
uitgezet”, dan zou de resolutie toch ook dichterbij de antenne lager kunnen worden?
Dat zou wel wat operationeel-roet in het ALARA-eten gooien!

Groet,

Van: t tno.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:03
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>;

mindef.nl>; DMO/PROJN/PROJN DIP
(mindef.nl>

CC: tno.nl>;
tno.nl>

Onderwerp: Hold your horses?

L.S.!

Ter ‘geruststelling’: de paarden kunnen weer galopperen, knijpen van vermogen hoeft als politieke
handreiking niet afgevoerd te worden, het maakt wel degelijk uit. Ik ga mijn memo aanpassen en
concreter maken.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Wednesday, October 14, 2020 12:50 PM
To: t tno.nl>
Cc: tno.nl>;

tno.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Ben benieuwd!

From: t tno.nl>
Sent: woensdag 14 oktober 2020 09:09
To: B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl>
Cc: tno.nl>;

tno.nl>
Subject: Re: Toren Herwijnen

Halleluja email-archief. Ik hb voorts bericht van Thales gekregen over het knijpen van het vermogen, Ik
kom daar zo op terug.
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Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 okt. 2020 om 08:48 heeft” mindef.nl” < mindef.nI>
het volgende geschreven:

Hi

Dank voor het doorsturen, dan kan ik namelijk benoemen dat we de KNfvll
gegeven niet ‘zomaar uit de lucht’ grijpen maar van het KNMI zelf komt.

Groet,

From: ( tno.nl>
Date: Tuesday, 13 October 2020 at 10:45:00
To:” BS/AUDGBIDMV/AFD VASTG”

inindef.nl>
Cc:

tno.nI>
Subject: FW: Toren Herwijnen

Onderstaand is wat emailcorrespondentie tussen het KNMI en mij. Dus: de informatie is
van het KNMI verkregen, ook het uitzendschema, met de verschillende
pulsherhalingsfrequenties (450 Hz als de bundel de laagste stand (elevatiehoek) heeft).
Ik heb trouwens ook nog met de fabrikant zelf ge-emaild, maar dat ging over een detail.

From: (KNMI) < knmi.nl>
Sent: Tuesday, December 3, 2019 2:43 PM
To: t tno.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Inderdaad. Blijkbaar stond dat niet duidelijk in ons factsheet, ik heb het
aan g epa St,

From: ( tno.nI>
Sent: 3-dec-19 13:21
To: (KNMI) < knmi.nI>
Subject: RE: Toren Herwijnen

0K, dank. Dat betekent dus circulaire polarisatie.

Vriendelijke groet,
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From: (KNMI) < knmi.nl>
Sent: Tuesday, December 3, 2019 12:37 PM
To: t tno.nI>
Cc: @knmi.nI>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Hoi het Fase verschil is 90 graden, Groet

From: t tno.nl>
Sent: 3-dec-19 10:12
To: (KNMI) < knminl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Zeer bedankt! Weten jullie misschien het faseverschil tussen de twee kanalen? (Met
andere woorden: met welke polarisatie wordt gezonden?)

Vriendelijke groet,

From: (KNMI) < knmi.nl>
Sent: Monday, December 2, 2019 2:11 PM
To: t tno.nl>
Cc: @knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Hallo

See attached documents.

Regards,

From: t tno.nl>
Sent: 2-dec-19 11:37
To: (KNMI) < knmi.nl>
Subject: RE: Toren Herwijnen

Mijn telefoonnummer:

Vriendelijke groet,

TNO Den Haag

From: (KNMI) < knmi.nI>
Sent: Thursday, November 7, 2019 5:38 PM
To: ( tno.nl>

S



Cc:

____

tno.nl>;
@knmi.nl>

Subject: RE: Toren Herwijnen

Hol

Ik heb wat in onze projectdocumentatie gesprokkeld en een paar tekeningen
aan deze email gehecht.
Is dit voldoende informatie?

Daarnaast: Per 1 januari 2020 ben ik niet meet in dienst bij het KNMI,
is de opvolger m.b.t. weerradar en frequentiebescherming

Voor zijn email zie de cc

Groet,

KNMI!RDWD/ Senior Consultant
Research and Development 0fl Weather Observations and Data Technology

A: Utrechtseweg 297, 3731 GA, De Bilt, The Netherlands
P: Postbus 201, 3730 AE De Bilt, The Netherlands
R: B1.08
T
E: knmi.nI

L: www.linkedin.com/pubj

From: ( fmailto: tno.nl]
Sent: donderdag 7 november 2019 11:17
To: (KNMI)
Cc:
Subject: Toren Herwijnen

Beste

Hebben jullie misschien een tekening van de toren in Herwijnen, waar nu de weerradar
op staat?

Vriendelijke groet,

TNO Den Haag

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

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

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

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

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

7


	Doc 291 tot 359
	Doc 359 tot 418
	Doc 418 tot 448
	Doc 448 tot 553
	Doc 553 tot 599

