
Dit geeft aan dat conform de geldende rlchtlljnen oak de t ljdelijke bewoonde unit op circa 370 rn 
afstand van de radar als veilig kunnen warden beschouwd. Zie ook vraag 61 over de feltelljke afstanden 
van de wonlngen tot de radar. 

Defensle ziet mede gezien de bovenstaande velllgheidsmarges geen aanleiding of noodzaak om 
stapsgewljs van 50 tot 1500 meter (zeals genoemd in de vragen) nieuwe berekeningen te laten maken. 
Op alle relevante afstanden warden de normen, oak in combinatie met andere stralingsbronnen, immers 
niet overschreden. Daamaast zal Defensie voor ingebruikname metingen in de praktijk doen zodat 
zeker gesteld kan warden dat de radar voldoet aan de geldende richtlijnen. 

57. 
Waarop zljn de, ten opzlchte van 3G en 4G lagere, waardes van SG In flguur 4 en 5 
gebaseerd? 
66. 
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huidige moblele telefonle 3G en 
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes? 

De waardes van 5G zijn gebaseerd op metingen die zijn ultgevoerd 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 SG
testlocaties," Agentschap Telecom, September 2019). 

58. 
Wat is het piekvermogen van de KNMI radar? Welke invloed heeft dit op het maximale 
strallngsnlveau, rekening houdend met de conclusles ult het (aangepaste) RIVM rapport uit 
2004 over de KNMI radar In De Bllt (met een plekvermogen van 250.000 Watt) waarln is 
gerapporteerd dat piekwaarden van 80 V /m op 1000 meter afstand zljn gemeten op 2 meter 
hoogte? 
63. 
Is het julst dat de KN MI-radar In De Bilt een piekwaarden van 80 V /m heeft blj een 
plekvermogen van 250.000 Watt? Is het julst dat de KN MI-radar In Herwijnen een 
plekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het julst dat de strallng van de KN MI-radar amper 
lnvloed heeft op het maximale strallngsnlveau In Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe 
Is dat te verklaren? 
67. 
Kan TNO verklaren hoe het mogelljk 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 relatlef smal; 
• t ijdens een scan van 41h minuut wordt gedurende die scan slechts 0.1 % van de t ijd een 

waarnemer tijdens de scan van de KNMI radar 'belicht '; 
• de radarbundel is niet op de grand 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 % als onderdeel van de in totaal 24,9% (Figuur 8, samengestelde 
blootstelling, maximale waarde in normaal bedrijf) van de ICNIRP-rlchtlijn (1998). 
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59. 
Kunt u bevestlgen dat de aangehouden veldsterkte van 3V /m voor 5G nlet 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 dlchtstbljzijnda boerderlj nlet op 450 meter ligt, maar op 350 meter? Klopt 
het dat daarblj nlet ook de strallngsbelasting van de KN MI-radar en de scheepsradars Is 
opgeteld? Waarom Is nlet de juiste afstand aangehouden tot de eerste woning? 

In het locatleonderzoek is uitgegaan van de feltelljke afstanden tussen de beoogde locatie van de radar 
6p het perceel aan de Broekgraaf en de betrokken wonlngen In de omgevlng. De wonlngen llggen op de 
percelen van boerderijen. De dichtstbijzijnde boerderij is die aan de Nleuwe Steeg nr. S6. De radar komt 
midden op het perceel aan de Broekgraaf te staan, terwljl de bestaande woning van de boerderij aan de 
Nieuwe Steeg aan de zuidzijde van het bouwvlak staat. De gemeten afstand tussen de nieuwe tocatie 
van de radar en deze woning is ru lm 440 meter. Zoals beschreven in het locatieonderzoek (pagina lS, 
figuur 7 en voetnoot 3) is deze afstand afgerond op 10 meter waardoor voor het locatieonderzoek 4SO 
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 t ljdelljke vergunnlng 
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 SS, woningen 
op meer dan circa 200 meterafstand van de radar kunnen als vei lig worden beschouwd. 

62. 
Wilt u TNO berekenlngen laten maken voor de cumulatleve strallngsnlveaus op alle afstanden 
van de radar, stapsgewljs van 50 meter tot aan 1500 meter bij plekbelastlng in het worst 
case scenario? 

Zle vraag SS. 

63. 
Is hetjulst dat de KNMI-radar In De Bllt een plekwaarden van 80 V/m heeft bij een 
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het julst dat de KN MI-radar In Herwljnen een 
plekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het julst dat de strallng van de KN MI-radar am per 
lnvloed heeft op het maximale stralingsniveau in Herwljnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe 
is dat te verklaren? 

Zie vraag S8. 
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64. 
Kan TNO/Defensle de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maxlmale 
blootstelllngslimieten van 28-61 V /m en op basis daarvan een berekening maken van de 
afstand die nodlg Is tussen de radar en de dlchts-bijzijnde woning In het "worst case" 
scenario? 

Zie vraag 55. 

65. 
Kan TNO/defensle berekeningen maken voor de cumulatleve stralingsniveaus op alle 
afstanden van de radar stapsgewijs van SO meter tot aan 1500 meter, blj piekbelasttng In het 
worst case scenario? 

Zie vraag 55. 

66. 
De waardes van SG worden veel lager gerapporteerd dan de huidige moblele telefonie 3G en 
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes? 

Zie vraag 57. 

67. 
Kan TNO verklaren hoe het mogelljk Is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen? 

Zie vraag 58. 

68. 
Hoe kan het dat de limiet samengestelde blootstelllng In starende modes in figuur 9 gesteld 
is op 1506V /m, terwljl da blootstellingsllmlet volgens de overheld Is gesteld op 28-61 V /m? 
Kunt u dlt verschll verklaren? 

Een gepulst radarsysteem voldoet aan de ICNIRP-richtiijn (1998) pas als geiijktijdig aan twee 
voorwaarden voldaan wordt. Enerzijds moet de zes minuten tijdgemiddelde elektrische veldsterkte 
onder de daarbij behorende limletwaarde liggen. Voor de prlmaire 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 llmietwaarde 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 ptekmomenten op zeer hoge ntveaus boven de 28-61 V/m kunnen leiden tot 
gezondheldsschade? 

TNO stelt dat dit niet waarschijnlijk is. Immers, als aan de ICNIRP-richtlljn voldaan wordt, zijn er geen 
negatieve effecten op de gezondheid te verwachten. Op pagina 16 van het TNO-rapport {TNO 2020 
Rl0094) staat " Belangrijk is te vermelden dat volgens de huldige 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. 
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70. 
Hoe hoog is de absolute plek die aan strallng ultgezonden zou kunnen worden? Hoe vaak zal 
de SMART-L radar dlt plekvermogen ultzenden7 

TNO heeft voor hun evaluaties toegang tot de technische eigenschappen van de SMART-l. Hierdoor zijn 
de gerapporteerde gegevens door TNO de waarden die ais realistisch kunnen warden beschouwd. Het 
precieze piekvermogen blnnen de cyclus van zenden en ontvangen van de primaire radar van SMART-L 
kan niet warden vermeld in een ongerubriceerde notit le. 

71. 
Wat Is het maxlmale vermogen van de radar In megawatt en wat Is het plekvermogen 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 
plekveldsterkte boven de 61 V /m en SOV /m kunnen hebben, over een langere perlode 
voldoen aan de ICNIRP normen? 

De ICNIRP richtlijn schrijft geen methodiek voor om samengestelde piekblootstelling te toetsen. Zle 
TNO rapport (TNO 2020 R10094) paragraaf 5.3 op pagina 39. Ais men ervoor zou kiezen om iedere 
afzonderlijke bron, genormeerd naar de voor die bronfrequentie geldende limletwaarde voor de 
piekveidsterkte, alle verschlllende bijdragen op te tellen, dan nag blijft het totaal ender 13%, zoals de 
tabel 2 op bladzljde 39 weergeeft. 

73. 
Is het juist dat ICNIRP een maximale plekbelastlng van 6 mlnuten heeft? Is het julst dat 
hlermee een plekbelasting per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat dan? 

Nee, dat is nlet julst. Voor een (gepulst) radarsysteem geeft de ICNIRP richtlijn twee voorwaarden. 
Enerzljds moet de zes minuten tijdgemiddelde RMS elektrische veldsterkte onder de limietwaarde 
liggen. Anderzijds moet de piekwaarde van het (gepulste) elektrische veld ender de bijbehorende 
plekwaardelimlet liggen. Aan beide voorwaarden moet warden voldaan. De zes minuten t ljdgemiddelde 
is een zogenaamd "'moving average" gemiddelde. Over ieder t ijdinterval van zes minuten mag de 
gemlddelde RMS-waarde de limletwaarde niet overschrijden. 

74. 
Hoe vaak zal de SMART-L radar het maxlmale piekvermogen ultzenden? Per week? Maand? 
Jaar? 

Blj de beantwoording is de veronderstelllng dat de vraag zlch richt op hoe vaak de starende modus 
wordt gebruikt. Defensie Is voornemens diverse malen per jaar te oefenen met een van de twee 
SMART-L radars in de starende modus. Het exacte aantal is afhankelij k van de nationale en 
Internationale oefeningen waarbij het nodig is om de radar in de starende mode In te zetten. Oat is 
weer gekoppeld aan de gereedstellingseisen van Defensie. Voorts kan het voorkomen dat een of beide 
radars in de starende mode worden ingezet voor ernstlnzet. Ernstinzet laat zlch niet voorspellen. 
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75. 
Bent u ermee bekend dat deze piekmomenten op zeer hoge nlveaus boven de 28-61 V /m wel 
kunnen lelden tot gezondheldsschade? 

Blj zeer hoge lntenslteiten van gepulste elektromagnetische velden kan 'elektroporatie' optreden, dat 
wil zeggen dat het celmembraan doorlatend wordt. Echter, bij Defensie en TNO Is geen 
wetenschappelljk geaccepteerd inzicht bekend waaruit dit zou blljken dat elektroporatie optreedt bij 
piekveldsterkten die door de ICNIRP-1998 richtlij n als llmletwaarde wordt voorgeschreven. Er is 
rekenlng gehouden met de piekwaarde van het (gepulste) elektrlsche veld van de radar dat die onder 
de bijbehorende piekwaardellmlet moet liggen van de ICNIRP norm. 

76. 
Hoe verklaart u de verschillen In de uitkomsten tussen het TNO memorandum van junl 2019 
en het TNO Evaluatle rapport van februarl 2020? 
77. 
Wat is de verklaring voor de verschillen In ultkomsten tussen het TNO memorandum van junl 
2019 en het TNO evaluatierapport van februari 2020? 

In het TNO-rapport (TNO 2020 Rl0094) staat op pagina 29 hierover het volgende : "Deze nieuwe 
informatie is In hoofdstuk 5 gebruikt en hebben geleld tot een nauwkeurlgere bepallng van, met name 
voor de starende modus, de elektrlsche veldsterkten dan TNO In een recent memorandum [20] hee~ 
gebruikt." In dit citaat wordt met "nieuwe informatle" 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 toegellcht. 

78. 
Is het (technlsch) mogelljk dat de over 6 maanden operatlonele SMART-L Radar In Wier de 
(eventuele) uitval van de MPR radar in Nieuw Mllllgen kan opvangen? Zo nee, waarom nlet? 
Zo ja, In hoeverre Is dlt meegenomen bij de plaatslng in Herwljnen? 

De noordelijke en zuidelijke radar kunnen elkaars taken 'opvangen' bij gepland onderhoud of 
ongeplande ultval van een van de radars. Echter, voor een goede taakultvoering heeft Defensie 
minimaal twee radars nodlg om aan de operatlonele behoefte aan radardekklng te voldoen. Als de MPR 
in Nieuw Mllligen uitvalt, nadat de SMART-L radar in Wier Is opgeleverd en voordat de SMART-Lop 
Herwljnen Is opgeleverd, dan zal Defensle worden geconfronteerd met een beduldende operatlonele 
beperklng. Omdat de kans daarop steeds verder toeneemt, gezien de leeftljd van en onderhoudsstaat 
van de MPR, is de plaatsing van de SMART-Lop Herwijnen urgent. 

79. 
Heeft de SMART-Lop Nleuw Millfgen meer of minder last van de wlndmolens dan de sltuatie 
in Herwijnen waar wlndmolens op S km afstand staan? Kunt u dit toellchten? 

Zie vraag 12. 

80. 
Waarom Is gekozen voor een RCR met betrekklng tot Herwljnen? 

Het toepassen van de RCR is de enlge manier om een procedure, waarvoor de lokale overheld de 
medewerklng heeft gestaakt, toch op een zorgvuldlge manier doorgang te kunnen laten vlnden. 



81. 
Wanneer komt u met een elgenllJk wettelijke blootstelllngslimieten zoals Belgie, Italia? 
Indlen u met een vergelljkbare wettelljke blootstelllngsllmleten zou komen, wat betekent dat 
voor de sltuatle van Herwijnen met SG, KNMI radar, SMART-L radar en scheepvaart? 
83. 
Klopt het dat Nederland geen elgen blootstellingslimleten heeft en dat het voornemen is deze 
limleten wel In te voeren In verband met de lnstallatie van SG? Wat betekent dat voor de 
sltuatle in Herwijnen met SG In het licht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de 
scheepvaart? 

In Nederland wordt voor het bepalen van blootstelllngslimieten de geldende ICNIRP-richtlijn 
gehanteerd. In diverse ultspraken gedaan door de Raad van State wordt de toepasslng door de 
overheld van de ICNIRP-richt lljn in rulmtelijke besluiten zoals blj bestemmlngsplannen en 
omgevingsvergunnlngen bevestlgd, 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 TUY Rhelnland de referentlemetlng heeft ultgevoerd? Klopt het dat dit bedrljf 
geen geaccrediteerd testlnstltuut is voor de referentlenormen? Waarom Is In dat geval de 
opdracht toch aan dlt bedrijf gegeven? 

Ja, TOV Rheinland heeft een referentiemeting uitgevoerd. TOV Rheinland is geaccrediteerd voor het 
ultvoeren van elektromagnetische effecten metingen in een laboratoriumomgeving. Echter, speclfieke 
veldmetingen, waarbij de omgevingsinvloeden niet geheel kunnen worden gecontroleerd, zijn nagenoeg 
nlet te accredlteren. De aanwezige accreditatie als testinstituut wordt gezien als een bewijs van 
vakmanschap om de In opdracht ultgevoerde metlngen adequaat ult te kunnen voeren. 

83. 
Klopt het dat Nederland geen elgen blootstelllngslimieten heeft en dat het voornemen Is deze 
limieten wel in te voeren In verband met de lnstallatle van 567 Wat betekent dat voor de 
sltuatle In Herwijnen met SG in het llcht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de 
scheepvaart7 

Zle vraag 81. 
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~-B•S/•AL/_.o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bljlagen: 

Beste alien, 

••••••• BS/AlJDJZ/CI BST 
donderdag 2 april 2020 17:04 

Al/DS/OAOG; Al/HOB; 
•••• BS/AlJDCO; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/00/C41SR/SAIR C2; DMO/PROJN/STGP; 

• 411••••• MJ, Mr., 
BS/ AlJDJZ/CI BST; 
RE: nota DJZ vervolgvragen Stas 
Nota vaststellingsovereenkomst vervolgvragen Stas def gecorrigeerd.pdf 

Vanmorgen heb ik n.a.v. onderstaande mail nogmaals gesproken met- en pas tijdens dat gesprek 
werd duidelijk dat haar advies niet namens OCo, maar als aanzet voor een advies van OGB was 
bedoeld. I.o.m. - heb ik daarom de twee zinnen in de nota van OJZ waarin wordt gerefereerd aan 
het advies van OCo 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 vriendelljke groet, 

Senior jundisch bestuurlijk adv1seur 
Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht 

Dlrectle luridlsche zaken 
Mlnlsterie van Defensle 
PKC I Kalvermarkt 32 I 2511 BS I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

mindef.nl 

Woensdagmiddag vrlj 

Onderwerp: nota DJZ vervolgvragen Stas 

Beste alien, 

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. Oat kan natuurlijk. Verschillende perspectleven 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 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 nlet te tekenen, maar actief een altematief te bieden. 

DGB en DCo krijgen de nota ook via x-post aangeboden. De nota is overigens wegens omstandlgheden 
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 vrlendelljke groet, 

Senior jundlsch bestuurlljk ad111seur 
Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht 

Dlrectle Juridlsche zaken 
Mlnlsterie van Defensle 
PKC I Kalvermarkt 32 I 2511 BS I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 586 

mindef.nl 

Woensdagmlddag vrlj 
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.......... s_st.A_v_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

•••••• EMSD, BS/ALJDS/Dir. Plan./AfdluOptr 
donderdag 2 april 2020 12:33 

Aan: 
Onderwerp: RE: nota DJZ vervolgvragen Stas 

Dank! Ik ben bang voor het laatste (vertraglng), maar ik ga er vanult dat dit voor zowel het wel als het niet 
tekenen het geval is. Daarbij denk lk dat het de vraag moet zijn aan de betreffende familie wat zij nu exact willen 
en zal met hun communlcatie moeten plaatsvinden, voordat er een beslisslng gaat worden genomen. 

Greet, -
Van: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: donderdag 2 april 2020 10:15 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: FW: nota OJZ 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 lastlg beslult; ik hoop dat we hier geen nadelen (lees: vertraging) 
van gaan van gaan ondervinden. 

"Over naar u, Stas!" 

Van: BS/ AL/DJZ/CI BST ........ rm!liil.o.ndruetlfJ!!.nl> 
Verzonden: donderdag 2 april 2020 09:43 

Aan: AL/DS/DAOG ~~~~:m:inideifi.n~l>~;::~:~=======A~L~/H~D~B:. •• 
mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP 

mindef.nl>; 
CC: ., BS/AL/DJZ @mindef.nl>; 

rijksoverheid.nl> 
AL/DJZ/Cluster CR 

@mindef.nl>; /AL/DJZ/CI BST
0 

@mindef.nl> 
Onderwerp: nota DJZ vervolgvragen Stas 

Beste allen, 

Naar vorlge week bleek Is er vanuit DCo een andersluidend advies uitgegaan met betrekking tot het al 
dan nlet tekenen van de concept-vaststellingsovereenkomst dan hetgeen DJZ begin februarl heeft 
geadviseerd. Oat kan natuurlijk. Verschillende perspectieven dragen uiteindelijk allemaal bij aan de 
afgewogen beslisslng 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 neg 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. Zeals jullie kunnen lezen blijft DJZ bij het advles om 
de overeenkomst zeals deze nu voorligt niet te tekenen, maar actief een alternatlef te bleden. 



DGB en DCo krijgen de nota ook v ia x-post aangeboden. De nota is overigens wegens omstandlgheden 
niet voorzien van een natte handtekenlng, maar is wel geparafeerd door d-DJZ In x-post. 

I k wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. 

Met vrie nde lij ke groeti 

Senior jur1dlsch bestuurtijk adviseur 
Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht 

Dl rectle Jurid ische Zaken 
Mlnl5terie van Defensie 
PKC I Kalvermarkt 32 I 2511 BS I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 586 

TT~: ====~· I mindef.nl 

woensdagmlddag vrij 
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-.e .. s1_A_LJ_o_c_o ___________________ _ 

Van: 
··- tno.nl> 

Verzonden: woensdag 15 april 2020 13:49 

Aan: 
CC: EMSD, BS/AlJDS/Oir. Plan,/AfdLuOptr; 

AlJHDB 
Onderwerp: RE: Hoogt radartoren AOCS NM 

Beste-

Dank voor je bericht. lk denk dat jouw vermoeden correct is. De vraag of dit in een rapportage aan CLSK is 
opgenomen weet ik echter niet uit mljn hoofd. lk moet naar TNO om dit uit te zoeken, ik kom namelijk vanuit huis 
niet op mljn 'confl-werkstatlon'. 

De optie van een extreem hoge toren in Nieuw Milligen is met Thales besproken. Thales heeft gesteld dat een 
extreem hoge geposit ioneerd systeem consequenties heeft voor de radardekking en dat een studle verelst Is om dit 
in kaart te brengen. lk begrljp dit; de radar zal namelijk mogelljk meer last krljgen van grondclutter. Omdat het plan 
door een ieder werd gezien als onnodig (het perfecte kavel Herwijnen was reeds aangekocht) en ook wet als ridlcuul, 
is er verder tot op heden geen aandacht aan besteed. 

lk zal kijken of ik aan het eind van de dag naar TNO kan gaan, en rapporteer je daarna over de rapportage-vraag. 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl 
Sent: Wednesday, April 15, 2020 1:10 PM 

To: -
Cc: mindef .nl; min def .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 
operatloneel acceptabele dekking van de Randstad te komen. Oat 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? lk kan dat helaas niet meer vinden in 

mijn opgeslagen documenten. 

Zou je de gegevens ajb wlllen mailen aan••••I 

Dank! 

Greet, 

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

This message may contain information that is not Intended for you. If you are not the addressee or if this message 



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

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

__ s_s1._A_L1_o_c_o ___________________ _ 

-Verzonden: 
.............. lllAVHDB 
woensdag 15 april 2020 18:02 

Aan: -CC: EMSD, BS/ AL/OS/Dir. Plan./ AfdluOptr, 
.AL/DS/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 202016:47 

To:-=============~~~~~~~~~~!Pt~~~llllllllllllllllll• Cc:I EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; AL/HOB 
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 dlt wel 
echter wel onderzocht, en per email gerapporteerd aan en aan Als je wilt dan kan ik 
die e-mail nag een keer sturen. 

Zoals in mijn vorige email e-reeds gesteld: bij installatie op een extreem hoge toren zal de sterkte van reflectles aan 
de grand anders zijn. Een studie is nodig om na te gaan hoe dit fenomeen de radardekklng beinvloedt. 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl mlndef.nl> 
Sent: Wednesday, April 15, 2020 1:10 PM 

To:--11 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. Oat 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 mljn opgeslagen documenten. 
Zou je de gegevens ajb willen mailen aan - •••• 

Dank! 

Greet, 

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



aan het elektronisch verzenden van berichten. 

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

This message may contain information that is not intended for you. II you are 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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...... _B_S/_A_LID._c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: donderdag 16 april 2020 09:37 
Aan: --Onderwerp: RE: Eerste resultaten dekking boven de randstad 

Dank voor je ondersteuning, -

Groet, 

-
Van: -
Verzonden: woensdag 15 april 202018:51 

Aan: AVHDB ;~~=:=:=:=:=:=:=:~~~~~llllllllll 
••• EMSD, BS/AVDS/Oir. Plan./AfdluOptr ; AL/DS/OAOG 
Onderwerp: FW: Eerste resultaten dekking boven de randstad 

Heren, 

Bljgaand ls mijn email waaruit blijkt dat je de antenne op een 'paal' van 145 m moet zetten (in Nleuw Mllllgen), als je de 
randstaddekklng wilt halen die met Herwljnen mogelijk is (paal circa 25 m). Een beetje complexe zin, excuses. 

Vriendelijke greet, 

-
From: -
Sent: Friday, September 27, 2019 2:30 PM 
To: mindef.nl' mlndef.nl>;•••••mm!l!inlfd~ef:.f.n!nl 
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·slght, dus zonder radarparameters. Echter, de figuur spreekt voor zich. 
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de Voorzitter van de Tweede Kamer 
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Pleln 2 
2511 CR Den Haag 

20 april 2020 

Ministerie van Defensie 

Datum 
Betreft Antwoorden op vragen van de vaste commlssle voor Defensle 

inzake onderzoeken in het kader van de Rljkscoordlnatleregeling 
voor de radar in Herwljnen. 

Hlerblj ontvangt u de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor 
Defensie inzake onderzoeken In het kader van de Rijkscoordinatieregeling (RCR) 
voor de radar In Herwijnen, behorende bij mijn brief van 06 februari 2020 
(Kamerstuk 31936 nr. 718). De vragen zijn lngezonden op 05 maart 2020 met 
kenmerk 31936-718/2020009209. 
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Drs. B. Visser 
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Vragen van de vaste commlssle voor Defensle aan de staatssecretaris van Defensle lnzake 
onderzoeken In het kader van de Rljkscoiirdinatieregellng (RCR) voor de radar in Herwljnen. 
De vragen zljn lngezonden op OS maart 2020 met kenmerk 31936-718/2020D09209. 

1. 
Is het onderzoek van TNO 'Locatieonderzoek zuldelljke SMART-L radar' gebaseerd op de 
technische vermogens van een nog te plaatsen SMART-L radar of op de vermogens van de 
huldlge lnstallatles In Wier en Nieuw-Milllgen? 
2. 
Jndlen het julst ls wat medewerkers van Thales In pers hebben gemeld over de nieuwe 
SMART-L radar die in Wier Is geplaatst, dat 'alle grote gevaren blnnen 500 kilometer worden 
gedetecteerd, op 60 kilometer kan hlj een ljzeren object ter grootte van een tennlsbal 
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 slmpele felt dat als er 
een kapotgaat, er altijd nog een andere ls'?2 Zo ja, waarom Is er dan haast om die tweede 
radar in bedrijf te nemen, nu er zeer spoedlg een nleuwe In Wier in bedrijf wordt genomen? 
39. 
Zijn de figuren op de paglna's met het getoonde berelk van de radar in Nieuw Milllgen 
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nleuwe SMART-L radar? 

Blj de beantwoording van de Kamervragen die van technlsche aard zljn of betrekklng hebben op de 
onderzoeken die ik u op 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr. 718) heb toegestuurd, Is gebrulk 
gemaakt van de expertise van TNO en het Rljksvastgoedbedrijf. In de beantwoordlng wordt daarnaar 
verwezen. 

Het "Locatieonderzoek zuidelljke SMART-L radar" van het Rijksvastgoedbedrijf heb ik aan uw Kamer 
toegestuurd als bij lage blj mljn brief van 6 februarl 2020 (Kamerstuk 31936 nr. 718). Hiermee heb ik 
lnvulllng gegeven aan de motle Voordewlnd (Kamerstuk 31.936 nr. 655). Dlt onderzoek is ultgevoerd 
met het doel om geschikte locatles voor de SMART·L radar te kunnen selecteren. Hlervoor Is, zoals in 
het rapport vermeld staat, het onderzoek gebaseerd op zlchtlijn berekeningen op lage hoogte en tevens 
optlmale spreidlng van de radars. Blj de zichtlljnen is het relevant te weten welke obstakels In welke 
mate het radarbeeld op lagere hoogte verstoren. Daarnaast speelt de krommlng van de aarde een rol 
bij het positloneren van radars die tezamen een zo groot mogelijke dekklng moeten geven. Het type 
radar (oude MPR dan wel nieuwe SMART-L) en de toegepaste vermogens zijn nlet relevant voor het 
berekenen van die zichtlijnen. Het gaat om het oppervlak op lage hoogte dat vanaf een bepaalde 
radarposlt le wordt gezien. 

De afstand waarop een kleln object kan worden gedetecteerd Is enerzljds afhankelljk van de 
radarprestatles. Anderzijds is detectle van een object alleen mogelljk lndlen een vrije zichtlljn tussen 
dat object en de radar bestaat. Zoals vermeld In het rapport kan een radar door de kromming van de 
aarde op grotere afstand objecten niet op lagere hoogtes zlen. Ook als gevolg van bebouwlng en 
hoogteverschillen in het terrein is het nodig dat tenminste twee gevechtsleldlngsradars het 
bewakingsgebled overzien. De tweede SMART· L radar is derhalve geen reserveradar. 

1 Nederlands luchtrulm velllg door nleuwe radars Thales, Tubantla, 10 Januari 2020 
2 Nederlands luchtruim velllg door nleuwe radars Thales, Tubantla, 10 Januarl 2020 
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4. 
Is hat mogelljk dat aangrenzende radars, zoals bijvoorbeeld In Duitsland of Belgle, de taken 
van de SMART-L radar zouden kunnen overnemen? 

Oat Is slechts deels mogelljk. Zoals in het rapport "Locatleonderzoek zuldelijke SMART-L radar" 
vermeld, zijn de Nederlandse gevechtsleldingsradars met radarsystemen in Belgie en Duitsland in een 
netwerk verbonden. Dit zorgt ervoor dat ook de grensgebieden voldoende zljn afgedekt. Echter 
Defensle is niet in staat met slechts een SMART-L radar en daamaast alleen met buitenlandse radars, 
waarover Defensie geen controle heeft, het gehele bewaklngsgebied op lage hoogte te overzien. 
Bovendlen moet Defensie met haar eigen radarsystemen in hoge mate autonoom kunnen zljn voor de 
bewaklng van het nationale luchtruim In het kader van de eerste en derde grondwettelijke hoofdtaak 
van Defensie. 

s. 
Op welke wljze zullen de op land geplaatste SMART-L radars gekoppeld worden aan de 
SMART-Lop de Nederlandse fregatten? Kunt u bevestigen dat de radargegevens van de 
marine gekoppeld worden aan die van de op land geplaatste radars? 

Als er een operatlonele 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 gecomblneerd 
door gebrulk te maken van een tactlsche data link. De radars kunnen elkaar aanvullen met 
luchtbeeldinformatle, maar niet elkaars taak overnemen. 

6. 
Hoe beoordeelt u het rislco dat de aanwezlgheld van de SMART-L radar op de betreffende 
locatie In Herwljnen in de toekomst nlet meer binnen de strallngslimiet valt door nleuw 
wetenschappelijk inzlcht en/of striktere normen? 
1. 
Hoe kunt u nog precles "rekenlng houden" met het wljzlgen van de ICNIRP-richtlijn als de 
SMART-L radar al is geplaatst? 

De nleuwe set richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP) is recent vastgesteld. Daarmee zijn deze echter nog niet van toepassing verklaard. Het zal nog 
enlge 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 
weinlg verschllt van de oude rlchtlijn, verwacht ik geen andere conclusies dan zoals in het TNO-rapport 
"Evaluatie van gezondheidsaspecten door RF-velden afkomstlg 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 lk TNO gevraagd te onderzoeken of de herzienlng van de ICNIRP-rlchtlljn, 
indlen die in Nederland zou kunnen gaan gelden, mogelljk lnvloed heeft op de conclusies in het TNO
rapport gezondheldseffecten. Daamaast zal, zoals lk heb toegezegd (Kamerstuk 31936, nr. 662, 
165192.18 en 165192.19), voorafgaand aan de operatlonele ingebruikname van de radar in de praktljk 
gemeten warden of de radar voldoet aan de dan geldende ICNIRP-richtlijn. De radar wordt a Ileen In 
gebruik genomen wanneer aan de geldende richtlljnen wordt voldaan. 

P119ln11 3 van 26 



8. 
Indien uit de strallngsmetlng die u wilt ultvoeren na plaatsing van de SMART-L radar een 
contra-lndlcatie 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 zljn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting niet voldoet aan de rlchtlijnen? 
35. 
Hoe groot acht u het rislco dat de radar te hoge strallngsdoses ultstraalt en daarom nlet 
voldoet aan de normen? Waarom Is het rislco acceptabel om de bouw door te zetten? 

In het AO van 4 september 2019 heb ik toegezegd dater diverse waarborgen In het stapsgewijze 
proces zitten. De eerste stap Is afgerond met de onderzoeken naar altematieve locaties en 
gezondheldseffecten 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-rlchtlijnen zal 
voldoen. Op dlt moment zijn de ICNIRP-richtlijnen ult 1998 van kracht. Begin maart 2020 zijn nleuwe 
ICNIRP-rlchtlijnen gepubllceerd. Over deze herzlenlng moet de Raad van de Europese Unle nog 
adviseren, daarna moeten ze In Nederland nog van kracht worden verklaard. Omdat de aanpasslngen in 
de richtlljnen beperkt van omvang zijn, verwacht lk, zeals het er nu naar uitzlet, niet dat dit zal leiden 
tot ingrljpende wijzigingen aan de conclusies en aanbevellngen van het TNO-rapport. Ik heb TNO 
gevraagd een analyse op de nleuwe ICNIRP-rlchtlijnen ult te voeren zodat het zeker is dat Defensie aan 
de nleuwe r ichtlijnen voldoet indlen ze van kracht worden. 

De tweede stap Is het zorgvuldig doorlopen van de Rijkscoordinatieregeling die moet leiden tot een 
Rljkslnpasslngsplan. Onderdeel van deze stap Is de vergunnlngverlenlng voor de bouw en het in gebruik 
nemen van de radar. Pas als de vergunningen zijn verkregen kunnen de bljbehorende actlvltelten 
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 operatlonele ingebruikneming van de 
defensieradar in Herwijnen een validatiemeting wordt ultgevoerd. Indien uit de praktljkmetlngen toch 
zou blljken dat de geldende blootstellingsrichtlljn geschonden zou worden, dan wordt de radar nlet In 
gebrulk genomen. In dat geval wordt met de fabr1kant naar een passende oplosslng gezocht. 

9. 
Kunt u ulteenzetten hoe het proces gaat verlopen nu u de RCR formeel heeft afgekondlgd? 
11. 
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen In uw vervolgstappen ten 
aanzien van de plaatslng van de radar? 

De RCR voorziet in de participatle van omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn verschlllende 
formele en lnformele lnformatiemomenten in het RCR-proces voorzien. Op de website van Defensle over 
radarstations (www.defensle.nl /onderwerpen/radarstatlons/) staat ender het tabblad 
'Rijkscoordlnatleregeling' in meer detail toelichtlng 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 warden gevolgd. De rapporten van de onderzoeken 
naar altematleve locaties en gezondheidseffecten zljn aan de gemeente West-Betuwe toegestuurd en 
met de betrokken wethouder doorgesproken. Hierbij was naast Defensie, ook vertegenwoordiging van 
TNO en het Rij ksvastgoedbedrljf aanwezig. Nu het beslult van de RCR Is gepubliceerd, is de 
eerstvolgende stap dat het voorontwerp van het Rijksinpasslngsplan wordt gedeeld met de bestuurlljke 
partners, te weten de betrokken provincle(s) en gemeente(n). Daarblj ga lk met de gemeente West 
Betuwe in gesprek waarblj lk 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 mljn toezegging in 
mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr. 718), om het voorontwerp van het 
Rijksinpassingsplan ook voor eenleder ter inzage te leggen, ook al is dat geen vereiste in de RCR. 
Tevens wordt in de periode van de terlnzagelegging een lnloopavond georganiseerd. Iedereen die dat 
wll kan een schriftelljke reactle indienen. Dit geldt ook voor de betrokken gemeente(n) en provlncle(s). 

In verband met de maatregelen ter beperking van de verspreldlng van het Covid-19 virus, zal de 
geplande terlnzagelegging van het voorontwerp en de daaraan gekoppeide lnloopavond worden 
verschoven naar een later moment. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt bepaald of het nodig ls de 
informatle en de gelegenheid tot het stellen van vragen op een alternatleve manier dan een 
inloopavond vorm te geven. Hlerbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat dit laagdrempelig gebeurt, 
dat er vooraf duldelijk over wordt gecommuniceerd en dat omwonenden In staat warden gesteld op 
eenvoudige wijze te kunnen reageren. Dit in afstemmlng met de gemeente West Betuwe uiteraard. 

Vervolgens zal conform de RCR het ontwerp-Rljkslnpassingsplan samen met de ontwerp
omgevingsvergunning worden gepubliceerd waarin tevens zal worden gereageerd op de lngebrachte 
reacties ult de voorontwerp-fase. In deze periode zal wederom een informatieavond worden 
georganiseerd. Iedereen die dat wll kan nu een formele zlenswijze indienen. Deze zienswijzen worden 
betrokken bij de verdere besluitvorming. Aanslultend wordt het definltieve besluit over het 
Rljksinpassingsplan samen met de definitieve omgevlngsvergunnlng ter inzage gelegd. Tegen deze twee 
beslulten tezamen kan beroep worden ingediend blj de Raad van State. Omdat de Crisis- en Herstelwet 
van toepasslng Is, zijn provtncie(s) en gemeente(n) uitgesloten van de beroepsmogelijkheld. 

10. 
Kunt u nader motiveren waarom benodigde tljd voor het plaatsen op een alternatieve locatie 
voor u een doorslaggevende factor is? Is dlt probleem immers nlet veroorzaakt door uzelf, 
door niet eerder uitgebreld naar alternatieven te kljken? 
80. 
Waarom Is gekozen voor een RCR met betrekking tot Herwijnen? 

De huidige radar in Nieuw Mllllgen is meer dan 40 jaar oud en heeft het einde van de levensduur 
berelkt. Daarom ls vervanging op zo kort mogelijke termijn noodzakelljk . Zolang de rada r nog niet is 
vervangen, bestaat het risico op directe uitval. Dit gaat ten koste van de lnzetbaarheid 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 
m illtair radarstation in Herwljnen een natlonaal veillgheldsbelang is gemoeid. 

Naast de nationale veiligheid is er een tweede reden van nationaal belang waarom t ijd 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 
windenergleprojecten moet realisatie binnen vier jaar vanaf het moment van subsidieverstrekking zij n 
verzekerd. De betreffende wlndmolenparken kunnen echter pas warden gereallseerd 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 nlet aan de 
geldende subsidieregels kan worden voldaan. 

Om deze twee nationale belangen zo spoedig mogelij k te realiseren heb ik vorig jaar, in juni 2019, 
besloten om in dit geval de RCR toe te passen. Het voornemen is met belde kamers besproken. 
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Zoals in het locatieonderzoek uiteengezet is (paragraaf 1.3), kwam de locatle Herwljnen in 2012 in 
beeld en is de grond aangekocht In december 2015. Nadat bleek dat verwerving van de locatle geen 
probleem was en nadat de gemeente alle medewerklng bleek te willen verlenen, was er destijds voor 
Defensle geen enkele reden om nog ultgebreid andere potentleel geschlkte locaties te onderzoeken. 

11. 
Hoe worden bewoners en de gemeente West-Betuwe meegenomen In uw vervolgstappen ten 
aanzien van de plaatslng van de radar? 

Zie het antwoord op vraag 9. 

12. 
Js het Julst dat op e~n vljftal kilometer van Herwijnen elf windmolens worden gebouwd? 
Klopt het dat de SMART-L radar daar geen last van heeft? Indlen de SMART-L radar daar geen 
last van heeft, waarom zou een radarlnstallatle daar blJ Nleuw-Mllllgen wel last van hebben? 
79. 
Heeft de SMART-Lop Nleuw Milligen meer of minder last van de wlndmolens dan de sltuatie 
In Herwljnen waar windmolens op S km afstand staan? Kunt u dlt toelichten? 

Herwijnen Is een gebled met betrekkelijk welnig windturbines. Ten oosten van Herwijnen, nablj het 
verkeersknooppunt Dell op circa 5,5 km afstand van de radar, wordt een kleinschalig windpark 
ontwlkkeld. De verstoringseffecten van dlt wlndpark op de radar van Herwljnen zljn door TNO 
onderzocht. Vrijwel elk obstakel heeft invloed op het radarbeeld. De verstorlng van dit wlndmolenpark Is 
acceptabel. 

Oat een windpark op een vergelijkbare afstand elders soms wel een onacceptabele verstorlng oplevert, 
kan meerdere oorzaken hebben. Daarbij spelen zowel het aantal als het type windmolens, maar ook de 
opstelllng van de turbines ten opzichte van de radar en van elkaar, een rol. 

13. 
Waarom kan er met de Nederlandse hoge(re) blootstelllngslimieten van max 61 V/m geen 
enkele garantle worden afgegeven dat negatleve gezondheldseffecten kunnen worden 
u ltgesloten? 
20. 
Waarom is het niet mogelljk met de Nederlandse hoge(re) blootstelllngsllmleten van max 61 
V /m een garantle at te geven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden 
ultgesloten? 
69. 
Zouden de piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m kunnen lelden tot 
gezondheldsschade? 

Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan warden afgegeven dat negatieve effecten op de 
gezondheld uitgesloten zijn, is ook beschreven op paglna 2 van het TNO-rapport gezondheldseffecten 
dat als bijlage is toegevoegd aan mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr.718): 

"Wetenschappelljke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstrijdlge 
resultaten en wetenschappelljke onzekerheld kan blj het pub/lek de zorgen verhogen. De wens van het 
publiek dat wetenschappers moeten kunnen bewljzen dat een negatief gezondheldseffect uitgesloten 
kan worden Is nlet realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitslulten dat een bepaald fenomeen of 
effect nlet bestaat, is onmogelijk." 
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Hieruit blljkt dat het niet mogelijk is een garantie te geven die uitslult dat in de toekomst wel 
wetenschappelijk bewijs voor een negatief effect gevonden wordt. Dat deze garantie nlet is te geven, is 
onafhankelljk van welke blootstellingsllmleten dan ook. 

Zoals lk u in de brief van 16 september 2019 (Kamerstu31 936, K) al beschreef, heeft de International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection {ICNIRP) blootstellinglimieten bepaald. ICNIRP is een 
niet-gouvernementele organlsatie, 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 velligheidsfactor rekenlng met kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en 
zieken. Het voldoen aan de ICNIRP-llmieten zorgt ervoor dat aan de mens, conform de huidige 
wetenschappelljke inzichten, voldoende bescherming wordt geboden tegen negatieve effecten van 
blootstelling aan elektromagnetische velden. 
Wetenschappelljke lnzichten ontwikkelen zich . Mochten in de toekomst nieuwe inzichten aanleiding 
geven tot een verandering van de regelgevlng, dan zal de SMART-L radar aan de dan geldende 
regelgeving moeten voldoen. 

14. 
Hoeveel alternatleve locaties, die door bewoners zljn aangedragen, zijn uitelndelijk 
onderzocht? 
43. 
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locaties zljn ongeldig verklaard? 
En waarom? 

Alie 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 locatle v iel binnen het vastgestelde 
zoekgebied voor de radar. Het zoekgebied is vastgesteld op basis van de operationele geschiktheid voor 
een gevechtsleldlngsradar. Zie daarvoor paragraaf 2.4. van dit locatleonderzoek. Aangedragen locaties 
die bulten het zoekgebled bleken te llggen, zljn aan de hand van kaartmateriaal door experts wel 
beoordeeld, maar niet ultputtend onderzocht. Deze staan in bijlage 3.3. De vier locaties die wel binnen 
het zoekgebled bleken te liggen, zijn meegenomen en afzonderlijk beoordeeld in het locatleonderzoek. 
Zle daarvoor paragraaf 2.6.2. 

Geen enkele aangedragen locatle is op voorhand "ongeldig" verklaard. 

15. 
Waarom heeft u de mogelljkheld van een hogere radartoren bij Nleuw Milligen ultge.sloten? 
Waarom worden de benodigde hoogtes daarvoor door Defensle elke keer ats niet mogelijk 
bestempeld, terwijl dit wet kan? 
40. 
Waarom heeft u de mogelljkheid van een hogere radartoren bij Nieuw Milligen ultgesloten? 
Welke bezwaren dan wet problemen ontstaan blj een hogere radartoren blj Nleuw Mllligen? 

Zeals vermeld In het rapport "Locatleonderzoek zuidelijke SMART-L radar", biedt het hoger plaatsen van 
de radar op de locatle Nleuw Milligen geen soelaas. Bij de besluitvormlng rond de aanschaf van een 
nieuw gevechtsleldlngsradarsysteem Is wel overwogen het bereik te vergroten en het zicht op lage 
hoogte te verbeteren door de radar op een substantieel hogere posltle te brengen. Door TNO zijn 
destljds zlchtlljnberekeningen gemaakt die het effect daarvan weergeven. Het bleek dat verhoglng van 
de positie van de radarantenne weliswaar het maxlmale bereik van de radar vergroot (een grotere 
oppervlakte van het dekklngsgebied omdat de radarhorizon verder weg komt te liggen), maar geen 
vergelljkbare 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 nlet 
goed In staat zijn overal de lage hoogten in het westelijke deel van Nederland te kunnen zlen. 
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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 Nleuw Mllligen, als vestiglngslocatie 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 Rljen af als alternatieve locatle? 

Vanuit de locatie Gilze-Rijen kan met een radar de noordelijke Randstad op lage hoogte niet voidoende 
worden afgedekt. Zie ook paragraaf 1.3. van het iocatieonderzoek. 

17. 
Wat is de totale hoeveelheld strallng In het betreffende gebied? 

Het TNO-rapport gezondheidseffecten beschrijft in hoofdstuk 5 de te verwachte gelijktijdige 
samengestelde blootsteiling 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 ultkomst (ruim) onder de geldende ICNIRP-richtlljnen. Naast dit theoretisch 
kader heeft, In opdracht van het Rlj ksvastgoedbedrijf, TUV Rhein land in oktober 2019 de 
eiektromagnetlsche veidsterkten op drie iocaties in de dorpskern Herwijnen gemeten. Deze 
meetresultaten zij n in hoofdstuk 6 van het TNO-rapport gezondheidseffecten vermeld. Het test rapport 
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-rlchtlijn (1998) heeft als limietwaarde 28 V/m. 
De conclusle Is dat de metlngen 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- richtl ijn (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 Herwljnen gericht op de actuele strallng van de 
bestaande blootstelling, zoals scheepvaartverkeer en KNMI-radar? Indien dat nlet Is 
meegeteld of opgeteld, waarom niet? 

In het onderzoek naar de st raling 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 blootstell lng. Ult deze grafiek en bljbehorende numerleke tabel bl ijkt dat het 
aandeel van deze radars in de totale blootstelllng 0,11 tot 1, 15% Is. Ook de straling van de KNMI
weerradar is meegenomen met een aandeel van 0,07%. 
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Toellchtlng flguur: Samengestelde blootstelling met de SMART-Len met de eigen RF-systemen op 450 
meter afstand van de radar. De balken geven de te verwachten minima le waarden (onderste balken In 
blauw) en maximale (bovenste balken in groen) voor de tljdgemiddelde elektrische veldsterkte. Deze 
waarden zijn genormeerd naar de limietwaarde gegeven in de ICNIRP 1998-richtlijn waardoor per 
systeem het bljbehorende percentage van de toegestane blootstelling weergegeven wordt. Lager dan 
100% voor de samengestelde blootstelllng betekent dat aan de ICNIRP-rlchtlijn voldaan wordt. 

19. 
Kunt u toelfchten 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 nlet uit van het voorzorgsprinclpe 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 Afdellng bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de overheld zich in 
bestuursrechtelljke procedures, bijvoorbeeld rond het plaatsen van UMTS-masten, mag baseren op 
adviezen en publlcaties van de ICNIRP. 
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20. 
Waarom Is het nlet mogelljk met de Nederlandse hoge(re) blootstelllngslimieten van max 61 
V/m een garantie at te geven dat negatleve gezondheidseffecten kunnen worden 
ultgesloten? 

Zle 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 februarl 2020 (Kamerstuk 31936 nr. 718) heb toegestuurd. Dit onderzoek is oolc op de website 
van Defensie geplaatst(www.defensle.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 Defensle het RIVM gevraagd 
om tijdens toekomstige inloopavonden toellchting te geven op het TNO-onderzoek naar 
gezondheldseffecten 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 
lnformatlevoorzlening, dan wel de mogelijkheden tot (bovenwettelijke) inspraak af. Voorts worden ook 
de omwonenden en eenieder die dat wll in de gelegenheld gesteld hun zienswijze op het voorontwerp 
kenbaar te maken. Tot slot zal ik, 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 radar in Herwijnen en valldatiemeting uitvoeren om aan te tonen dat de radar 
binnen het gestelde in de ICNIRP-rlchtlijnen functioneert. 

22. 
Kunt u toellchten welke soorten strallng onder "RF velden" vallen? 

Onder radiofrequente velden warden volgens de definit ie van de Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) (bran 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. Hlerin 
vallen, ender andere alle telecommunlcatie- en radartoepassingen. Dit is niet-ioniserende straling. 
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23. 
Verwljst "samenstelllng van strallng" naar stralingscumulatie? Zo nee, wat is het dan wel? 
32. 
Waarom zijn de omschrljvingen 'RF velden' en 'samenstelling' van strallng' gebrulkt? Is het 
julst dat het gaat om non-lonlserende straling en strallngscumulatie? 

Paragraaf 2.3.4 van het TNO-rapport gezondheldseffecten omschrljft wat met samengestelde 
blootstelllng (accumulatie) bedoeid wordt: "De opwarm/ngseffecten tel/en we/ op waardoor de totale 
opwarming het gevolg is van de gelijktljdige samenstelllng van al de afzonderlljke bijdragen. In deze 
rapportage geeft TNO daarom de voorkeur eraan niet over accumulatle te spreken maar over 
samengestelde blootstelling (van meerdere bronnen)". 

De benaming radiofrequente velden (RF velden) is gebruikt omdat bij de berekening van de 
samengesteide blootstelllng van meerdere bronnen deze bronnen in het radiofrequente spectrum 
werken (zie het antwoord op vraag 22). 

Het is juist dat het gaat om non-ioniserende strallng en stralingscumulatie. 

24. 
Kunt u voor de lnzichtelljkheid de grafleken, waarln de strallng nu in percentages is 
weergegeven, omzetten naar grafleken waarin de strallng In V /m Is weergegeven? Zo nee, 
waarom nlet? 
26. 
Waarom worden grafleken met assen In percentages weergegeven? 
53. 
Kan de tabel van de samengestelde blootstelllngen in V /m weergegeven worden in plaats 
van In een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom nlet? 
60. 
Waarom er in de samengestelde blootstelllngen geen resultaten in V /m 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 llmietwaarde voor de veldsterkte dan voor bijvoorbeeid 
een WiFi-router. Hierdoor kunnen de afzonderlij ke veldsterkten niet bij elkaar opgeteld warden en met 
een llmietwaarde warden vergeleken. Bij het berekenen van samengestelde blootstelling warden de 
percentages van de stralingsbeiasting 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 toellchtlng het TNO-rapport, hoofdstuk 2.3.4). De samengestelde blootstelllng 
van de verschillende systemen bedraagt blj de SMART-L In roterende modus minimaal 16,4 procent en 
maximaal 24,9 procent van de ICNIRP-richtlijn. De samengestelde blootstelllng van de verschlllende 
systemen bedraagt bij de SMART-Lin starende modus minimaal 24,6 procent en maximaai 30,9 procent 
van de ICNIRP-richtiijn. Zie hieronder figuur 8 en 9 uit het TNO-rapport gezondheldseffecten. 
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Flguur 8: SMART-L in roter.ende modus 

Bton I Frequenll• 
E,..,(V/m) i;.., (V/111) Eu.....(V/m) 

Percentage Percent1ge 
(GHr) min mu 

KNMl·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 

Moblele telefonle 1n 
0,4 0,2 4,1 28,00 0,71 14,64 

omroep 

Nevlg1tl1redar 10 0,07 0,7 61,00 0,11 1,15 

5G, voor1pe1Ung 2,6 1,1 3 61,00 1,80 4,92 

Moblele telefoon 0,7 4,52 5 ,72 36,38 12,42 15,71 

Da:T Telefoon 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 1,22 2,74 61 ,00 2,01 4,49 

Samengeatelde 
bloot1telllng 16,4 24,9 

Figuur 9 in de starende modus. 

Bron Frequentle (GHz) i;,..(V/m) e_1v1m) i:,_, (Vim) 
Percen11g1 Per~nt1g1 

min mu 

IOIMl-weer11d1r 5,6 0,06 0 ,06 61 ,00 0,10 0,10 

PSR, aterend 1,2 10,0 9 ,99 47,63 20,97 20,97 

Moblele telelonle en 
0,4 0,2 4,1 28,00 0,71 14,64 

omroep 

Navlgatlerader 10 0,07 0,7 61 ,00 0,11 1,15 

5G, voorapelllng 2,6 1,1 3 61 ,00 1,80 4,92 

Moblele lelefoon 0,7 4,52 5,72 36,38 12,42 15,71 

DECT Telefoon 1,88 0,35 1,75 59,62 0,59 2,94 

2.4QWLAN 2,4 0,87 0,87 61,00 1,42 1,42 

5GWLAN 5,2 1,22 2,74 61,00 2,01 4,49 

Samengeatelde 
blootatelllng 24,6 30,9 

Toellchtlng tabel : per bran (kolom 1) Is de veldsterkte in V/m (mlnimale waarde in kolom 3, maximale 
waarde in kolom 4) weergegeven. In kolom 5 Is de bljbehorende llmletwaarde ult de ICNIRP-rlchtlijn 
(1998) gegeven waarvan vervolgens per bron het minimale en maximale percentage (respectlevelljk 
kolom 6 en 7) percentage van de llmietwaarde is weergegeven van de respectlevelijke veldsterktellmlet 
(kolom 5). Deze waarden horen blj de woning op 450 meter afstand van de SMART-L. Dlt zljn de 
tabellen op basis waarvan de flguren 8 en 9 in het TNO-rapport gezondheidseffecten zijn gebaseerd. 
Noot: het gaat blj de bron 5G om de te verwachten strallng. 

25. 
Waarom gaat het TNO-rapport nlet ult van het voorzorgsprlnclpe van 6 V /m zoals meerdere 
Europeselanden? 

Zle het antwoord op vraag 19. 
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26. 
Waarom worden grafleken met assen in percentages we~rgegeven? 

Zie het antwoord op vraag 24. 

27. 
Zijn in de conclusie, die stelt dat de voorgenomen SMART-L radar voldoet aan de 
blootstellingsllmieten, alle strallngsbronnen meegenomen? Zo nee, welke stralingsbronnen 
dan wel? 

TNO heeft voor bepaalde bronnen (denk aan WIFl-router, DECT telefoon en mobiele telefoon) een 
schatting gemaakt van de blootstelling, omdat dit per hulshouden en per persoon sterk kan verschillen. 
De SMART-L radar en de KNMI weerradar zljn meegenomen. Voor scheepsradar Is een aanname 
betreffende het aantal schepen op de Waal aangehouden. Zie ook de beantwoording van vraag 18. 

28. 
Wat Is het plekvermogen van de primaire SMART-L radar? 
33. 
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar? 
70. 
Hoe hoog Is de absolute plek die aan strallng uitgezonden zou kunnen worden? Hoe vaak zal 
de SMART-L radar dlt piekvermogen ultzenden?71. 
Wat Is het maxlmale vermogen van de radar In megawatt en wat Is het plekvermogen aan 
veldsterkte in V/m? 

Het piekvermogen van de radar Is geclasslflceerd als Staatsgehelm en wordt derhalve niet gedeeld. TNO 
heeft voor hun onderzoek wel toegang tot de technische elgenschappen 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 enlge grootheld Is die de stralingsbelasting van een radar bepaalt. Andere 
radareigenschappen zoals de duty-cycle (zendtijd gedeeld door luistertljd), de bundelbreedte van de 
antenne en het scanpatroon van de antenne, spelen hierblj ook een grote rol. 

29. 
Waarom Is er nlet gewacht op de nleuwe ICNIRP normering? Welke garantles kunt u geven 
dat de ultelndelljke conclusles en aanbevellngen gebaseerd zullen zijn op de nleuwe ICNIRP 
normeri ngen? 
34. 
Klopt het dat de nleuwe ICNIRP normen binnenkort (maart/aprll) verschljnen? Waarom 
heeft u nlet op de nleuwe normen gewacht om deze te laten verwerken bij het onderzoek? 
36. 
In het rapport staat dat nadat de ICNIRP rlchtlijnen zlJn aangepast moet worden nagegaan 
of deze wijzlglng consequentles heeft voor de conclusies en aanbevelingen van dlt rapport. 
Is het dan niet essentleel om julste conclusies te kunnen trekken op basis van de nleuwe 
rlchtlljnen en te wachten op deze nleuwe richtlijn? 

Het ultgangspunt is dat getoetst wordt tegen de geldende rlchtlijnen. De toets is derhalve op basis van 
de geldende ICNIRP-richtlijn uit 1998 uitgevoerd. Begin maart 2020 Is het bijgewerkte ICNIRP
document gepubllceerd. Over deze herziening meet de Raad van de Europese Unie nog advlseren, 
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daama moeten ze nog van kracht worden verklaard. Omdat de aanpassingen In de richtlijnen beperkt 
van omvang zijn verwacht ik nlet dat dit zal leiden tot lngrljpende wljzlgingen aan de conclusles en 
aanbevelingen van het TNO-rapport. Ik heb TNO gevraagd een analyse op de nleuwe ICNIRP-rlchtlljnen 
ult te voeren zodat ik zeker weet dat we aan de nieuwe richtlijnen voldoen indlen ze van kracht worden. 

30. 
Wat zljn de gevolgen als blijkt dat de radar na meting nlet voldoet aan de richtlljnen? 

Zle het antwoord op vraag 8. 

31. 
Heeft u overwogen de praktljkervaring met de radar in Wier mee te nemen in de 
beslultvormlng over deze plaatslng? 

Bij de besluitvorming over plaatsing van de radar In Herwijnen is geen praktljkervaring 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 zljner tljd zullen valldatlemetlngen op het gebled van 
straling rondom de radar in Wier worden uitgevoerd. Die resultaten zullen meegenomen worden bij de 
ingebrulknemlng van de radar in Herwljnen. 

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 gebrulkt in het TNO-rapport naar 
gezondheldseffecten. 

32. 
Waarom zijn de omschrljvlngen 'RF velden' en 'samenstelling van strallng' gebrulkt? Is het 
juist dat het gaat om non-ionlserende straling en strallngscumulatie? 

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 nleuwe ICNIRP normen blnnenkort (maart/april) verschljnen? Waarom 
heeft u nlet 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 strallngsdoses uitstraalt en daarom nlet 
voldoet aan de normen? Waarom Is het rlslco 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 rlchtlljnen zijn aangepast moet worden nagegaan 
of deze wljzlglng consequenties heeft voor de conclusies en aanbevellngen van dlt rapport. 
Is het dan niet essentieel om julste conclusies te kunnen trekken op basis van de nieuwe 
richtlijnen en te wachten op deze nleuwe rlchtlijn? 

Zie het antwoord op vraag 29. 

37. 
Op basis van welke berekenlngen Is naar het westen en zuidwesten de Utrechtse heuvelrug 
een probleem In de dekking vanult Nleuw Milligen? 
38. 
Waarom Is naar het westen en zuldwesten de Utrechtse heuvelrug een probleem in de 
dekking vanuit Nieuw Mllligen? 

De locatie Nieuw Milligen bevindt zlch in een relatief laaggelegen gebied aan de westzijde van de 
Veluwe. Daardoor Is het zicht naar het oosten op lage hoogte beperkt. Dok In zu idwestelijke rlchtlng is 
het zicht op lage hoogte gebrekklg. Dlt wordt veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Dat betekent 
dat het berelk van een radar in Nleuw Milligen op lage hoogten boven Nederland onvoldoende Is. Een 
situatie die ruim 40 jaar geleden werd geaccepteerd, omdat destijds een drelglng werd verwacht van 
hoger vliegende luchtvaartuigen. Op dit moment wordt rekening gehouden met luchtvaartuigen die ook 
op lagere hoogten een dre!glng kunnen vormen. 

39. 
Zljn de flguren op de pagina's met het getoonde bereik van de radar in Nleuw Mllllgen 
doorgerekend met de oude MPR radar of met de nieuwe SMART-L radar? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

40. 
Waarom heeft u de mogelljkheld van een hogere radartoren blj Nleuw Milllgen uitgesloten? 
Welke bezwaren dan wel problemen ontstaan blj een hogere radartoren blj Nieuw Mllllgen? 

Zie het antwoord op vraag 15. 

41. 
Wat is de maxlmale blootstelllngs-veldsterkte blj een plekvermogen op 1.500 meter afstand 
gezlen vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar rlchtlng 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 blljven, oak in 
combinatie met de KNMl-radar, zowel in de starende als roterende modus ruim onder de ICNIRP
richtlljnen zoals ult de detailuiteenzetting van TNO hleronder 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 KN MI-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 limlet, ver onder de blootstelllngslimieten liggen. Hieronder 
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geef ik u dlt speclfiek weer, allereerst voor t ljdgemiddelde veldsterkten en daama voor de 
plekveldsterkten: 

42. 

• Voor de KNMI-radar is de tljdgemlddelde veldsterkte op die locatle 0,02 V/m. Oat Is 0,03% 
van de limletwaarde voor de tljdgemlddelde veldsterkte in de ICNIRP-richtlijn (1998) die 61 
V/m voor de KNMI-radar bedraagt. 

• Voor de tijdgemlddelde blootstelllng bedraagt de blootstelling van de SMART-L radar 1,1 V/m, 
dat Is 2,3% van de llmletwaarde voor de tijdgemiddelde veldsterkte In de ICNIRP-richtlljn 
(1998) die 47,6 V/m bedraagt. 

• De secundalre radar (MSSR) van de SMART-L heeft een veldsterkte van 0,08 V/m. Dat is 0,18% 
van de limietwaarde voor de tijdgemlddelde veldsterkte in de ICNIRP-rlchtlljn (1998) die 43,5 
V/m bedraagt voor de MSSR. 

• Voor de SMART-Lin starende modus bedraagt de tijdgemiddelde veldsterkte 3 V/m. Dat is 6,3 
% van de llmietwaarde voor de tijdgemiddelde veldsterkte In de ICNIRP-rlchtlijn (1998) die 
47,6 V/m bedraagt. De secundaire radar (MSSR) van de SMART-L Is In starende modus 
uitgeschakeld. 

• Voor de plekveldsterkten op de locatie kruising Achterweg en Vervoomlaan geldt dat de 
KNMI-radar een piekveldsterkte heeft van 23 V/m, dat Is 1,2% van de llmietwaarde voor 
piekveldsterkte. De ICNIRP-rlchtlijn (1998) limlteert de piekwaarde voor de KNMI-radar op 
1929 V/m. 

• Voor de SMART-Lis de piekveldsterkte 32,5 V/m, dat is 2,2% van de llmietwaarde voor 
piekveldsterl<te. De ICNIRP-richtlijn (1998) limlteert deze plekwaarde voor de SMART-Lop 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 limletwaarde voor plekveldsterkte is. De ICNIRP-richtlijn (1998) llmiteert deze 
piekwaarde voor de MSSR op 1375 V/m. 

• Voor de SMART-Lin 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 
secundalre radar (MSSR) van de SMART-Lis In starende modus uitgeschakeld. 

Welke alternatleve locatles zljn onderzocht? Wat zljn de resultaten van dat onderzoek? 

Het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf is niet uitgegaan van specifieke locatles, maar heeft 
de vraag centraal gesteld waar in Nederland de zuidelijke SMART-L radar geplaatst zou moeten worden, 
wanneer de locatie Herwljnen niet bekend zou zijn. De opzet van het onderzoek heb ik toegelicht in 
mljn brief aan de Eerste Kamer van 9 december 2019 (Kamerstuk 31936, R) en ook aan de Tweede 
Kamer bij de aanbleding van het locatieonderzoek in mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 
nr. 718). 

Het zoekgebled Is vastgesteld op basis van operatlonele criteria, zoals beschreven in het 
locatieonderzoek paragraaf 2.4. Vervolgens Is blnnen dlt gebied onderzocht waar belemmeringen 
verhinderen dat de radar daar goed kan functloneren. Het zoekgebled Is zo stapsgewljs verklelnd tot er 
operationeel acceptabele locaties overbleven. 

Het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf concludeert dat in het gebied tussen Nieuwpoort en 
Meerkerl< drie locaties te vinden zijn die operationeel vergelljkbaar 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 realisatle van een radarstation op een altematieve locatie minimaal anderhalf tot twee 
jaar langer duren. Dlt staat nog los van de vraag of er op een altematieve locatie voldoende draagvlak 
Is voor de komst van een dergelljke radar. 

43. 
Hoeveel van de 39 door bewoners aangedragen alternatieve locatles zljn ongeldlg verklaard? 
En waarom? 

Zle het antwoord op vraag 14. 

44. 
Hoeveel van de onderzochte alternatieve locatles hebben een tweede radar zoals de KNMI 
radar In Herwijnen? Welke overige strallngsbronnen bevlnden zich in of nabIJ de onderzochte 
alternatieve locatles? 

Geen. Nederland heeft twee weerradars, een in Den Helder en een in Herwijnen. Uit de analyse van 
TNO blljkt dat de lnvloed van de KNMI-radar relatief zeer gering is. Het locatieonderzoek was gericht op 
het vlnden van een operationeel geschlkte locatle voor de SMART-L radar als zodanig. Er is nlet 
ge'inventariseerd welke andere stralingsbronnen, zoals GSM-masten, In de buurt aanwezlg zljn. 

45. 
Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risfco op de zlekte 
ALS in geval van GSM-antennestatlons? Klopt het dater geen wetenschappelijke 
elndconclusle mogelljk Is die ultslult dat strallng geen ALS veroorzaakt? 
46. 
Klopt het dat in Herwljnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemlddeld? Waarom wordt er 
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met strallng? 

TNO is op de hoogte van een Frans onderzoek waarin een statistisch slgnificante verhoglng van het 
relatieve rlslco tussen ALS en de aanwezlgheld van GSM-baslsstations Is gerapporteerd. In het TNO
rapport gezondheidseffecten wordt op de conclusies en toepasbaarheid van dit Franse onderzoek in 
paragraaf 2.4.3. nader lngegaan. Wetenschappelljk kan niet worden ultgesloten dat nlet-ioniserende 
strallng ALS kan veroorzaken. Het TNO-rapport llcht dit nader toe. 

Aan de GGD Is naar aanleldlng van deze vraag verzocht om de aantallen ALS In Herwljnen te bevestlgen 
en een vergelljking met gemiddelden in Nederland te duiden. Echter de GGD is vanwege Covid-19 op dlt 
moment niet in staat dat te doen. 

Er wordt wetenschappelljk onderzoek gedaan om de oorzaak (of oorzaken) van ALS te achterhalen. Een 
relatle tussen de aanwezigheld van hoogfrequente elektromagnetische velden en het veroorzaken van 
ALS Is nlet aangetoond. Op dlt moment zijn er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie 
tot een verhoglng van het aantal ALS patl~nten kan lelden. In het TNO-rapport gezondheidseffecten, 
hoofdstuk 2.4 wordt dlt toegelicht. 

46. 
Klopt het dat In Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemlddeld? Waarom wordt er 
geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hlervan en het eventuele verband met strallng? 

Zie het antwoord op vraag 45. 
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47. 
Waarom wordt de conclusle beperkt tot de SMART-L radar en nlet cumulatlef en bij 
plekvermogen? 

Het TNO-rapport gezondheidseffecten stelt in hoofdstuk 7 op paglna 43 het volgende: "Uit de toetsing 
blljkt dat de SMART-L voldoet aan de blootstellingslimieten die de ICNIRP-richtlijn [1] voorschrijft. Ook 
indien andere radiofrequente bronnen worden meegerekend, zoals de KNMI weerradar, mobiele 
telefonle baslsstations en omroep wordt aan de ICNIRP-richtlijn voldaan. Dit verandert nlet wanneer 
elgen RF-systemen zoals de mobfele telefoon, WiFi routers en DECT-telefoon warden meegerekend. Dan 
wordt ook aan de richtlijn voldaan." De berekeningen zijn ultgevoerd voor het maximale 
(piek)vermogen van de prlmaire 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
rlchtlljn 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 blootstellfng van piekveldsterkten van de verschlllende 
gepulste RF-systemen, deze rulmschoots onder de ICNIRP-rlchtlljn blijft. Ook ind/en men ervoor zou 
kiezen om al/e bijdragen bij elkaar op te tel/en, wat niet door de ICNIRP-rlchtlijn wordt voorgeschreven, 
dan blijft die totale bijdrage onder 13%." 

48. 
Hoe kunt u garanderen dat de aangehouden veldsterkte van 3 V /m voor SG deze nlet verder 
zal overschrlJden In de toekomst, nu in het rapport is gesteld dat nlet goed kan warden 
aangegeven dat wat de blJdrage aan SG zal zlJn aan de samengestelde blootstelling? 
49. 
Wat zljn de gevolgen indien deze blj voile ultrol van SG boven de llmlet van 28V /m tot 
61V/m gaat ultkomen? In hoeverre zal de strafing van de KNMI radar en SMART-L radar In de 
totale strallngsberekenlng meegenomen worden? 
59. 
Kunt u bevestlgen dat de aangehouden veldsterkte van 3V /m voor SG nlet verder zal 
overschrljden In de toekomst? 

Ook voor het SG-netwerk zal de dan geldende ICNIRP-richtlljn van toepassing moeten zljn. Wanneer SG 
is uitgerold, mag de samengestelde blootstelling de ICNIRP-limiet niet overschrijden. Zoals In het 
antwoord op vraag 47 Is vermeld, llgt die totale bijdrage van verschillende gepulste RF-systernen onder 
de 13 procent van wat is toegestaan. Met een eventuele iets hogere bljdrage van SG dan nu is 
ingeschat, zou de sarnengestelde blootstelling nog steeds ruirn onder de ICNIRP- richtlijn blijven is de 
verwachting. 

so. 
Komt het cumulatleve stratlngsniveau van p 30,90/o overeen met 465 V /m? 
51. 
In welke verhoudlng staat de strallngsnlveau van 465 V /m tot de door de door het JCNJRP 
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 een waarde van een veldsterkte, omdat 
de llrnletveldsterkte frequentleafhankelljk 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 blj de berekenlng van de strallngsniveaus? 
Is het julst dat wanneer men zlch blnnen de -blj de berekenlng gehanteerde afstand van-
4SO meter bevlndt de stralingsniveaus aanzienlljk zullen stijgen? Kunt u aangeven hoeveel 
en welke objecten zich blnnen de -bij de berekening gehanteerde- 4SO 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 veidsterkte 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 boerderlj bedrijfswonlng met een tljdelij ke woommit. 

53. 
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen In V/m weergegeven worden In plaats 
van in een percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet? 

Zle het antwoord op vraag 24. 

54. 
Is de 1000/o in flguur 9 het maxi male piekvermogen van 1S06V /m? 

Nee, in deze figuur gaat het om de tijdgemiddelde veldsterkten, niet om piekveldsterkte. Voor het 
omrekenen van percentage naar veldsterkte, zle de beantwoording van vraag 24. 

SS. 
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale blootstellingsllmieten 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 cumulatleve strallngsniveaus op alle 
afstanden van de radar, stapsgewljs van 50 meter tot aan 1500 meter bij plekbelasting in het 
worst case scenario? 
62. 
Wilt u TNO berekeningen laten maken voor de cumulatleve strallngsnlveaus op alle afstanden 
van de radar, stapsgewljs van 50 meter tot aan 1SOO meter bij plekbelastlng in het worst 
case scenario? 
64. 
Kan TNO/Defensie de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maxlmale 
blootstellingsllmieten van 28-61 V/m en op basis daarvan een berekening maken van de 
afstand die nodig Is tussen de radar en de dlchts-bijzljnde woning in het "worst case" 
scenario? 
6S. 
Kan TNO/defensie berekeningen maken voor de cumulatleve strallngsnlveaus op alle 
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1SOO meter, bij piekbelasting In het 
worst case scenario? 

Bij de beantwoording van vraag SS 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 
frequentles tussen 10 MHz en 300 GHz. In het TNO-rapport gezondheldseffecten is getoetst op basis 
van de ICNIRP-rlchtlljn (1998) en zijn de bijbehorende frequentieafhankelijke limietwaarden gebrulkt. 
Omdat de nieuwe richtlljn maar beperkt afwljkt van de richtlljn ult 1998 zal de SMART-L radar, naar 
verwachting ook volledig binnen de nieuwe ICNIRP-richtlijnen blljven. Ik heb TNO gevraagd dlt in een 
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onderzoek te bevestigen. Als de Raad van de Europese Unle de recente herziening van deze ICNIRP
richtlijn adviseert en als Nederland de nieuwe richtlljn van kracht verklaart moet Defensle daar immers 
aan voldoen. 

Met betrekking tot de vraag wat de minima le afstand moet zijn tussen radar en woning, blljkt uit de 
analyse die de radarfabrlkant heeft uitgevoerd en die door TNO is gevalideerd, dat de radar op 
maalveldhoogte tot zeer dichtbij veilig benaderd kan worden. Zie oak de ultleg 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 richtlljnen ook de tijdelijk bewoonde unit op circa 370 
meter afstand van de radar als veilig kan warden 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, oak In comblnatle met andere stralingsbronnen, lmmers 
nlet overschreden. Daamaast zal Defensle voor ingebruikname metlngen In de praktljk doen zodat 
zeker gesteld kan warden dat de radar voldoet aan de geldende ICNIRP-richtlijnen. 

57. 
Waarop zijn de, ten opzlchte van 3G en 4G lagere, waardes van SG In flguur 4 en 5 
gebaseerd? 
66. 
De waardes van SG worden veel lager gerapporteerd dan de huldlge moblele telefonle 3G en 
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes? 

De waardes van SG 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 SG
testlocatles," Agentschap Telecom, September 2019). 

58. 
Wat is het plekvermogen van de KNMI radar? Welke lnvloed heeft dlt op het maxlmale 
stralingsniveau, rekenlng houdend met de conclusles ult het (aangepaste) RIVM rapport ult 
2004 over de KNMI radar In De Bilt (met een plekvermogen van 250.000 Watt) waarln Is 
gerapporteerd dat plekwaarden van 80 V /m op 1000 meter afstand zijn gemeten op 2 meter 
hoogte? 
63. 
Is het julst dat de KN MI-radar In De Bilt een plekwaarden van 80 V /m heeft blj een 
piekvermogen van 250.000 Watt? Is het julst dat de KN MI-radar In Herwijnen een 
plekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het julst dat de strallng van de KN MI-radar am per 
lnvloed heeft op het maxlmale strallngsnlveau in Herwljnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe 
is dat te verklaren? 
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67. 
Kan TNO verklaren hoe het mogelljk Is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen? 

In Appendix A van het TNO-rapport gezondheldseffecten is het piekvermogen van de KNMI-radar 
vermeld van 500 kW. De bijdrage van dit systeem aan het totaal is relatief gerl'ng vanwege de volgende 
radareigenschappen: 

• de duty-cycle (de verhouding tussen zendtijd en luistertijd) is zeer laag; 
• de radarbundel is relatlef smal; 
• tijdens een scan van 4112 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 KNMl-radar draagt, gezien de bovengenoemde eigenschappen, zeer weinlg bij 
aan de totale hoeveelheid straling in de omgeving van Herwijnen. In het TNO-rapport wordt die bljdrage 
berekend op 0,1 % als onderdeel van de in totaal 24,9% (Figuur 8, samengestelde blootstelling, 
maxlmale waarde In normaal bedrijf) van de ICNIRP-richtlljn 1998). Zie ook het antwoord op vraag 18. 

59. 
Kunt u bevestlgen dat de aangehouden veldsterkte van 3V/m voor 5G niet verder zal 
overschrljden 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 dichtstbljzljnde boerderlj nlet op 450 meter llgt, maar op 350 meter? Klopt 
het dat daarblj nlet ook de strallngsbelasting van de KN MI-radar en de scheepsradars is 
opgeteld? Waarom Is nlet 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 wonlngen in de omgeving. De wonlngen 
liggen op de percelen van boerderijen. De gemeten afstand tussen de geplande locatie van de radar en 
de regullere bedrijfswoning op het terrein van de dichtstbljzijnde 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 tljdelljke vergunnlng 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. Zeals 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 berekenlngen laten maken voor de cumulatieve strallngsniveaus op alle afstanden 
van de radar, stapsgewljs van 50 meter tot aan 1500 meter bij plekbelastlng in het worst 
case scenar io? 

Zie het antwoord op vraag SS. 

63. 
Is het julst dat de KN MI-radar In De Bilt een plekwaarden van 80 V /m heeft bij een 
plekvermogen van 250.000 Watt? Is het juist dat de KN MI-radar in Herwijnen een 
plekvermogen van 500.000 Watt heeft? Is het juist dat de straling van de KN MI-radar amper 
invloed heeft op het maxlmale strallngsnlveau in Herwijnen volgens het TNO-onderzoek? Hoe 
Is dat te verklaren? 

Zie het antwoord op vraag S8. 

64. 
Kan TNO/Defensle de rapporten aanpassen naar de gehanteerde maximale 
blootstelllngsllmleten van 28-61 V /m en op basis daarvan een berekenlng maken van de 
afstand die nodlg is tussen de radar en de dlchts-bijzijnde woning in het "worst case" 
scenario? 

Zie het antwoord op v raag SS. 

65. 
Kan TNO/defensle berekeningen maken voor de cumulatieve stralingsniveaus op alle 
afstanden van de radar stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter, blj piekbelastlng in het 
worst case scenario? 

Zie het antwoord op vraag SS. 

66. 
De waardes van 5G worden veel lager gerapporteerd dan de huldlge mobiele telefonie 3G en 
4G. Hoe komt TNO aan de gepresenteerde lage waardes? 

Zie het antwoord op vraag S7. 

67. 
Kan TNO verklaren hoe het mogelijk is dat de KNMI radar waarden zo laag liggen? 

Zie het antwoord op vraag S8. 

68. 
Hoe kan het dat de llmlet samengestelde blootstelllng In starende modes In figuur 9 gesteld 
Is op 1506V /m, terwljl de blootstelllngsllmlet volgens de overheid is gesteld op 28-61 V /m? 
Kunt u d l t verschil verklaren? 

Een gepulst radarsysteem voldoet pas aan de ICNIRP- richtlljn (1998) als gelijktijdig aan twee 
voorwaarden voldaan wordt. Enerzljds moet de zes minuten t ijdgemiddelde 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 t ijdgemiddelde 
elektrische veldsterkte van 4,8 V/m, wat 10,2% van de limietwaarde is. Voor de Monopu/se Secondary 
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Surveillance Radar (MSSR) Is de tijdgemlddelde elektrische veldsterkte 0,3 V/m, wat 0,60/o van de 
llmietwaarde is. 

Voor de SMART-Lin starende modus bedraagt de tijdgemlddelde elektrische veldsterkte 10 V/m, wat 
21 % van de llmietwaatde Is. Bovenstaande waarden gelden voor de woning op 450 meter en toetsing 
tegen de limieten voor tljdgemiddelde waarden (over 6 minuten) van de elektrische veldsterkte ult de 
ICNIRP-richtlijn ( 1998). 

Anderzljds moet de plekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de daarblj behorende 
llmletwaarde liggen. Voor de prlmalre radar van SMART-L bedraagt die llmletwaarde 1506 V/m. Er zijn 
dus twee criteria met verschillende limietwaarden In de rlchtlljn. 

Voor de SMART-L In roterend bedrijf heeft de PSR een plekwaarde van de elektrlsche veldsterkte van 
108 V/m, wat 7,2% van de bljbehorende llmletwaarde is. Voor de MSSR is de piekwaarde van de 
veldsterkte 12,2 V/m, wat 0,9% van de bijbehorende llmletwaarde is. Voor de SMART-L in starende 
modus bedraagt de piekwaarde van de elektrlsche veldsterkte 31,6 V/m, wat 2,1% van de bijbehorende 
llmletwaarde Is. Bovenstaande waarden gelden voor de woning op 450 meter en toetsing tegen de 
limieten voor plekwaarden van de elektrlsche veldsterkte uit de ICNIRP-rlchtlijn (1998) . TNO heeft over 
belde criteria gerapporteerd In Bljlage A 

69. 
Zouden de plekmomenten op zeer hoge nlveaus boven de 28-61 V /m kunnen leiden tot 
gezondheldsschade? 

Zle het antwoord op vraag 13. 

70. 
Hoe hoog is de absolute plek die aan strallng 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 
veldsterkte 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 
plekveldsterkte boven de 61 V/m en SOV/m kunnen hebben, over een langere periode 
voldoen aan de ICNIRP normen? 

De ICNIRP r ichtlijn schrijft geen methodiek voor om samengestelde piekblootstelllng te toetsen. Zle 
TNO-rapport gezondheidseffecten paragraaf 5.3 op pagina 39. Als men ervoor zou klezen om iedere 
afzonderlijke bron, genormeerd naar de voor die bronfrequentle geldende limietwaarde voor de 
piekveldsterkte, 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 julst dat ICNIRP een maximale plekbelastlng van 6 mlnuten heeft? Is het juist dat 
hlermee een piekbelastlng per mensenleven wordt bedoeld? Zo nee, wat dan7 

Nee, dat is niet juist. Voor een (gepulst) radarsysteem geeft de ICNIRP richtlijn twee voorwaarden. 
Enerzijds moet de zes minuten tijdgemlddelde elektrische veldsterkte onder de limietwaarde liggen. 
Anderzijds moet de plekwaarde van het (gepulste) elektrische veld onder de bijbehorende 
plekwaardellmlet liggen. Aan beide voorwaarden moet worden voldaan. Het zes minuten tljdgemiddelde 
is een zogenaamd "moving average" gemlddelde. Over leder tljdlnterval van zes minuten mag de 
gemlddelde RMS-waarde de llmletwaarde niet overschrijden. 

74. 
Hoe vaak zal de SMART-L radar het maxlmale piekvermogen ultzenden? Per week? Maand? 
Jaar? 

Bij de beantwoording is uitgegaan van de veronderstelling dat de vraag is hoe vaak de starende modus 
wordt gebrulkt. Defensie is voomemens diverse malen per jaar te oefenen met een van de twee 
SMART-L radars In de starende modus. Het exacte aantal Is afhankelljk van de nationale en 
Internationale oefeningen waarblj het nodlg Is om de radar in de starende modus in te zetten. Dat is 
weer gekoppeld aan de gereedstelllngseisen van Defensle. Voorts kan het voorkomen dat een of beide 
radars in de starende modus worden ingezet In tijden van crises en spanning. Deze perlodes laten zlch 
niet voorspellen. Ook In de starende modus voldoet de radar aan de ICNIRP-richtlijnen. 

75. 
Bent u ermee bekend dat deze plekmomenten op zeer hoge nlveaus boven de 28-61 V /m wel 
kunnen lelden tot gezondheidsschade? 

Ja, bij zeer hoge intensiteiten van gepulste elektromagnetlsche velden kan 'elektroporatie' optreden, 
dat wil zeggen dat het celmembraan doortatend wordt. Echter, bij Defensle en TNO Is geen 
wetenschappelljk geaccepteerd inzicht bekend waaruit zou blijken dat elektroporatie optreedt bij 
plekveldsterkten die door de ICNIRP-1998 richtlljn als limietwaarde worden voorgeschreven. De SMART
L radar voldoet aan de ICNIRP-richtlijnen. 

76. 
Hoe verklaart u de verschlllen In de ultkomsten tussen het TNO memorandum van junl 2019 
en het TNO Evaluatie rapport van februarl 2020? 
77. 
Wat Is de verklaring voor de verschillen In ultkomsten tussen het TNO memorandum van Juni 
2019 en het TNO evaluatierapport van februarl 20207 

De fabrikant van de radar Thales heeft in november 2019 nieuwe informatle gegeven over de 
technische speclflcaties en die zijn verwerkt In het TNO-rapport gezondheidseffecten. Deze informatie 
komt voort ult de praktlsche validatie van modellen, die de fabrikant heeft uitgevoerd met de radar op 
het fabrieksterrein van Thales. In het TNO-rapport gezondheldseffecten staat op paglna 29 hlerover het 
volgende: "Deze nieuwe informatie is in hoofdstuk 5 gebrulkt en hebben gefeld tot een nauwkeurigere 
bepaling van, met name voor de starende modus, de elektrische veldsterkten dan TNO in een recent 
memorandum [20) heeft gebrulkt." In dit cltaat wordt met "nieuwe lnformatie" de herziene versle van 
de rapportage van Thales bedoeld (Engineering Analysis Report SMART-L EWC GB, nummer 
9505301286_EAR_71S_NLD Versie 02) . 
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78. 
Is het (technisch) mogelijk dat de over 6 maanden operatlonele SMART-L Radar In Wier de 
(eventuele) ultval van de MPR radar In Nleuw Mllllgen kan opvangen? Zo nee, waarom nlet? 
Zo ja, In hoeverre is dit meegenomen bij de plaatslng In Herwijnen? 

De noordelljke en zuidelijke radar kunnen elkaars taken 'opvangen' bij gepland onderhoud of 
ongeplande ultval van een van de radars. Echter, voor een goede taakuitvoering heeft Defensie 
minimaal twee radars nodig om aan de operatlonele behoefte aan radardekklng 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 Herwljnen Is opgeleverd, dan zal Defensle 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-Lop Herwijnen urgent. 

79. 
Heeft de SMART-Lop Nleuw Milligen meer of minder last van de windmolens dan de sltuatie 
in Herwijnen waar wlndmolens op 5 km afstand staan? Kunt u dlt toelichten? 

Zie het antwoord op vraag 12. 

80. 
Waarom Is gekozen voor een RCR met betrekklng tot Herwljnen? 

Zle het antwoord op vraag 10. 

81. 
Wanneer komt u met een elgenlljk wettelijke blootstelllngslimieten zoals Belgie, Italli!? 
Indlen u met een vergelljkbare wettelljke blootstellingsllmleten zou komen, wat betekent dat 
voor de sltuatie van Herwljnen met SG, KNMI radar, SMART-L radar en scheepvaart? 
83. 
Klopt het dat Nederland geen elgen blootstelllngsllmieten heeft en dat het voornemen Is deze 
llmleten wel In te voeren In verband met de lnstallatie van SG7 Wat betekent dat voor de 
situatie in Herwljnen met 5G In het llcht van de KN MI-radar, de SMART-L radar en de 
scheepvaart? 

In Nederland wordt voor het bepalen van blootstellingslimieten de geldende ICNIRP-richtlljn 
gehanteerd. In diverse uitspraken gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
wordt de toepassing door de overheld van de ICNIRP-richtlijn in ruimtelijke besluiten zoals bij 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunnlngen bevestlgd, zoals ook in het TNO-rapport is 
aangegeven. Of en wanneer de Nederlandse overheid de toekomstige aanbeveling van de Raad van de 
Europese Unle in nationale regelgevlng ovemeemt, Is nog niet bekend. 

82. 
Klopt het dat TUV Rhelnland de referentiemeting heeft ultgevoerd? Klopt het dat dit bedrljf 
geen geaccrediteerd testinstltuut ls voor de referentienormen? Waarom is in dat geval de 
opdracht toch aan dlt bedrljf gegeven? 

Ja. TOV Rheinland heeft een referentiemeting uitgevoerd. TOV Rheinland Is geaccrediteerd voor het 
ultvoeren van elektromagnetische effecten metingen In een laboratoriumomgevlng. Echter, specifieke 
veldmetingen, waarblj de omgevlngslnvloeden niet geheel kunnen worden gecontroleerd, zijn nagenoeg 
nlet te accrediteren. De aanwezlge accreditatie als testlnstltuut wordt gezlen als een bewijs van 
vakmanschap om de in opdracht uitgevoerde metlngen adequaat ult te kunnen voeren. 
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83. 
Klopt het dat Nederland geen elgen blootstelllngsllmleten heeft en dat het voornemen Is deze 
limleten wel In te voeren In verband met de lnstallatle van SG? Wat betekent dat voor de 
situatle In Herwijnen met SG In het llcht van de KNMI-radar, de SMART-L radar en de 
schttepvaart? 

Zie het antwoord op vraag 81. 
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30 aprll 2020 
Plan van Aanpak overleggen Herwljnen 

Beste Herwljnen-kameraden, 

Er zijn nog geen data voor het Algemeen Overleg (AO) en eventuele daaraan voorafgaande 
Technische Briefing (TB) bekend gesteld. Naar verwachting is dit onderwerp niet meteen als eerste 
aan de beurt na eventuele versoepelingen na 20 mel. Toch moeten we de ingredl~nten voor de 
bundel verder afronden. In ieder geval voor het AO de komende twee weken•, zie de opzet 
hieronder. 

Een TB voor stas of parlement zullen we t.z.t. spontaner vormgeven. Daarbij wordt de uitdaging om 
expertise zo te verwoorden/vlsualiseren dat de ontvangers feeling krljgen bij de belangrijkste 
aspecten die van invloed zijn op gezondheid. Daar zou immers de discussie om moeten draaien. 

Een overzicht ter voorberelding van de AO-map: 

1. Intro & overzicht -
2. Chapeautekst - svp met asslstentie van••• 
3. Chronologisch overzicht: -

a. Verslagen alle debatten met de Kamers 
b. Kamerbrieven Herwijnen 
c. Motles 

Openstaand: die van en de review door-zoals het er nu voor staat, na 
vertaling die 30 juni gereed moet zljn-••••I 

4. Media-artikelen - met assistentie van DCO) 
5. Fiches: Urgentie & operatlonele behoefte & buitenlandse radars (CLSK) 
6. Urgentie v.w.b. windmolenparken (RVB en EZK) 
7. Woonunlt die dichterbij ligt dan oorspronkelijk meegenomen (RVB) 

Incl. de juridische vraag of we rekening moeten houden met deze tijdelljke woning. 
8. Alternatleve locaties stand van zaken (RVB) 
9. ICNIRP-2020 consequenties (TNO) 
10. Basisinstructie over straling (TNO) 

lk heb- een TB voor onze stas zelf aangeraden, antw: zij wll zelf ook de hoofdlijn op 
papler hebben. 

11. RCR met communicatlelijn (RVB) 
12. RCR plan van aanpak met particpatietraject inclusief alle oude en nieuwe data (RVB en OMO) 

lnclusief overzicht data besprekingen met gem West Betuwe en omwonenden 
13. Dossier ALS (RVB met assistentie van TNO) 

vwb uitspraken van en contacten met GGO en stellingen in media 
14. Gezondheidsmonitoring n.a.v. motie- (P-cluster) 

15. - (DJZ en DGB gaan in gesprek met stas) 

Voor al de fiches geldt dat we kritisch reallstische Q&As moeten voorbereiden. lk denk aan drie per 
onderwerp. (Praktijk wordt waarschljnlijk dat die in de laatste-haast nog verder uitbreiden en 

aanscherpen). 

Qua fiche-format heb ik jullie na de laatste fysleke vergadering van 12 feb een voorbeeld gestuurd. lk 
kan daar thuis helaas even niet bij. 

Graag even jullie bevestlging van ontvangst. *lk zie jullle bljdragen graag tegemoet voor de 14' mei. 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: vnJdag 1 mel 282& 1516 
Aan: AUOS/DAOG 
CC: -- ' D, BS/AUDS'Dir. Plan./AfdLuOptr 
Onderwerp: . . .. . g p en evt. TB(s} Herwljnen 

No worries, wij zorgen voor de gevraagde fiche. De basis is de fiche ult de bundel voor het EK 
debat; wij breiden die uit. 

Fij n weekend, 
En succes met de mantelzorg! 

-
Van: AL/DS/OAOG 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 15:12 

Aan:················· 
Onderwerp: Re: voorbereidingen op AO en evt. TB(s) Herwijnen 

Beste .. 
Ile had abusievelijk CLSK niet bij de aanhef gezet. maar julile doen natuurlijk volwaardig mee. Ik kan 
vanuit thuis niet bij bet eerder door jou aangcdragen fiche. Belangrijk is even dat ook aspect buitenlandse 
radars er even in komt. 
Ben benieuwd been gaal .. 
Mvg-

Van:' ~> 
Datum: vrijdag l mei 2020 om 14:39:23 
Aan: ' AUDS/DAOG" ~mindef.nl> 
Onderwerp: RE: voorbereidingen op AO en evt. TB(s) Herwijnen 

KVO,-· 
Groet, 

-
Van: 

[Paglnanummer] 



Beste Herwijnen-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 allcen naar mij ipv de gehele groep). 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

EMSO, BS/ALJDS/Dir. PlanJAfdluOptr 
woensdag 13 me1202015:28 

ME: voor&reMlngen op AO en ed. YB(s) Herw11nen 

Zet jij hem door naar••I 

Van=••••••••••••••••• 
Verzonden: woensdag 13 met 2020 15:27 
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: voorbereidingen op AO en evt. TB(s) Herwijnen 

Thnx, a lies overgenomen ! 

Van: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr<11•••lrrmillinl.dd~effd.n!1ll> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 14:32 

Aan=••••••••••••••••••• t1•••1rrml!!in~d~ef:Jf. n!l!I> 
Onderwerp: RE: voorbereidingen op AO en evt. TB(s) Herwijnen 

-

doc437 

Ik heb nog ean aantal aanpasslngen gedaan In trackchanges. Andere toevoeglngen heb lk ook In geel In het 
document gezet. 

Volgens mlj Is dlt nu voldoende en lk verwacht dat zodra de datum van het AO bekend Is hlj toch nog een keer 
gestaffed moet gaan worden. 

Groet, -
Van:•••••••••••••••••••• <t••••rrmwinl,dd~efdf. nQ!I> 
Verzonden: maandag 11 mei 202017:17 
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. 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 warden ingekort zonder essentieel zaken eruit te halen. Ik zie oak niet 
in waarom we nag meer vragen moeten verzinnen; deze zijn adhv het verhaal m.i. nag steeds actueel. 

De wljzigingen staan in geel. 

Greet, 

-
Van: 
Venonden: vrijdag 1 mei 2020 15:32 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr <ll•••lrrmfilin!.Qd[geffd.n!lll> 
Onderwerp: FW: voorbereidingen op AO en evt. TB(s) Herwijnen 
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doc 443 

~.a.st_A_v_o_c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Fijn! 

------·AL/OS/DAOG 
maandag 8 juni 2020 14:45 

RE: Dynamiek rond Herwijndebat 

From:·················Sent: maandag 8 juni 2020 14:42 
To: AL/DS/DAOG 
Cc: BS/AL/HOB; EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Subject: RE: Oynamiek rond Herwijndebat 

KVO, ik ben erbij. 

Groet, 

-From: AL/DS/DAOG <11•••1rm!l!i.rund~et[f.filnl> 
Sent: maandag 8 juni 2020 10:49 
To: BS/AL/DJZ/CI BST • 
PROJN mindef.nl>; 

nl>; 
mindef.nl>; 

Cc: EMSD, BS/ AL/HDB/Belmdwrs 
Subject: Dynamiek rond Herwijndebat 

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

- tno.nl>; 
riiksoverheid.nl>; 

BS/AL/HOB 
mindef.nl> 

DMO/PROJN/DIP 

mindef.nl> 

Graag allemaal, conform onderstaande opdracht, voor NO op donderdag naar PKC komen voor backoffice in 
kamers rood A23. Zie hieroncler. 

- wil svp een bezoekersaanmeldlijstje maken voor de bewaking. 

Het wordt vast een bijzondere week. De NRC wil nu ook van dcfensie meer achtcrgrond/weerwoord over 
Herwijncn. 

Van:' EMSD, BS/AUHDB/Belmdwrs" ~mindef.nl> 
Datum: maandag 8 juni 2020 om 10:34:19 
Aan: ' AUDS/DAOG" ~mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Herwijndebat 



Soms wijzigen opdrachten ... mede gezien het belang van het debat, dringend verzoek om iedereen naar 
PKC te halen. 
- ook OMO naar PKC 

Grt -
From: AL/DS/DAOG 11•••1rmnji,!!!nd~e~f.mnl> 
Sent: maandag 8 juni 2020 10:29 
To: EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs ...... !Jm[lllrund~etf:f.,!!!nl>;···· BS/AL/HOB 

• mlndef.nl>;~~~~~~==~B:S/~A~L/~O~J~Z/~C~I B~S~T~:·======:m~in~d~ef~.n~I> Cc: DMO/PROJN/DIP PROJN m!ndef.nl>; DMO/PROJN/STGP 
mindef.nl> 

Subject: Re: Herwijndebat 

- wil vast beginnen met Qs uit te rafelen en A's er in concept bij te voegen (bullets). Ik bel je zo even. 

- eerdere opdrachten waren 2 personen HW in backoffice: TNO en RVB. Daar houdt iedereen nu rekening 
mee. DMO zit met twee man in Utrecht Ile hoop dat- nog aan kan schuiven bij RVB en TNO op PKC, 
maar ik weet niet of haar virus-vatbaarheid dat toelaat. 

Van:' EMSD, BS/AUHDB/Belmdwrs" ~mindef.nl> 
Datum: maandag 8 juni 2020 om 07:59:34 
Aan:' BS/AL/H.DB" -=-mindef.nl>, ' AIJDS/DAOG" 
~mindef.nl> 

Cc:' ••••••• AUHDB" mindef.nl>, ·-
BS/AUHDB/Belmdwrs" ~n@mindef.nl> 
Onderwerp: Herwijndebat 
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~-B•SJ•A•v•o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

From: BS/AL/HOB 
Sent: maandag 8 juni 2020 17:04 

dinsdag 9 juni 2020 08:21 
••• BS/AL/HOB 
RE: Nano sattelieten? Altematief voor SMART-L 

To:················ 
Subject: RE: Nano sattelieten? Alternatief voor SMART-l 

Bedankt voor deze twee versies, ik denk dat ik de tweede ga gebrulken ; ) 

From:···················· <11•••l!!mll.!in)£d~ef.:.f.nn!I> 
Sent: maandag 8 juni 2020 16:52 
To: BS/AL/HOB mindef.nl> 
Subject: RE: Nano sattelleten? Alternatief voor SMART-l 

........................ 
"De functionaliteit van nano-sattelieten is geenszins vergelijkbaar met die van de SMART-L." 

From: BS/ AL/HOB <ll••••Jmm!rin!QdgefLJ.n!l!I> 
Sent: maandag 8 juni 2020 16:15 

To:••••••••••••••••••• ct••••rm!l1irund;!!leltf.n!nl> 
Subject: Nano sattelieten? Alternatief voor SMART-L 

Hi-

Ik probeerde je net te bellen, maar bij de inwoners van Herwijnen speelt het idee dat de SMART-L 
mogelij k functioneel te vervangen is door nano sattelieten. 

Nu is mijn eerste lnschatting dat deze niet dezelfde en benodigde functionaliteit van de SMART- L 
hebben - en dat dit daarom geen altematief ls, maar ik dubbelC:heck dat toch even graag bij jou of dat 
ook jouw inschatting is. 

Met vriendelijke groet, 

--· Beleidsmedewerker 

Hoofddl rectle Belef d 
Ministerie van Defensie 

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

• E mindef.nl 
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~.a.SJ.A_v_o_c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Beste-en-

lk zag in de bundel staan: 

6. Herwijnen 

•••••••<1••••ltno.nl> 
woensdag 10 juni 2020 12:58 

·-
AL/OS/OAOG; 

nl; 
rijlcsoverheid.nl; 

rijksoverheid.nl; 
OMO/PROJN/STGP; 

RE: Definitieve ondersteuning NO Vastgoed 

Over het dossier Herwijnen wordt u een separate bundel aangeboden. 

BS/Al/HOB 

BS/ ALJDJZ/CI BST; 
BS/ Al/HOB/Stafbureau; 

DMO/PROJN/DIP PROJN;-

lk neem aan dat deze bundel ook nag aan de genodigden voor morgen wordt verstrekt? 

Of moet ik het al hebben? 

Ter info vwb mijn beschikbaarheid vanmiddag: ik ga omstreeks 14:00 offllne en ik ben vanavond om 20:30 weer thuis en 
kan weer online komen als dat echt nodig is. 

M .vr.gr. -
Senior research scientist 

Electronic Defence 

Location 

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

From: 

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

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the ••I in which you use It and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 
electronic transmission of messages. 



Beste mensen, 

Let op het verschijnen van de NRC vanmiddag. Hopelijk kon op het allerlaatste moment gecorrigeerd wworden dater 
stond dat de TI< nog nlet besloten had. In de digtale versie was die verdraaing wel opgenomen. 

Morgen wordt alweer een hoogtepunt voor stas en ons. 
lk kom nog met meer aanwljzingen, eerst vanmiddag nog een gesprek met 
extra Q&As. 

en met- fljnslljpen van alle 

wil jlj deze mensen aanmelden bij de wacht? Dhr••I komt niet, anderen heb ik wel (moeten) uitnodlgen. 

Locatie wordt A23 (naast- bureau) en omliggende kamers. 

lk (ben eerlijk) heb nog geen warm gevoel hoe we• nu we 
als Herwijnen opgeknlpt zltten - is schrijver, ik ben als enlge 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. 

Van: ' /HDB/Belmdwrs" ~·•••imruin!.Qd~eff::.nntl> 
Datum: dinsdag 9 juni 2020 om 16:21:51 

•••••••• AL/HOB" mindef.nl>, ' (LO), Ors. EMSO, 
mindef .nl>, ' AL/BSG" mlndef.nl>, ·-

Al/HDFC/Dir Begrot/Afd.BegrZ"<S.Bijl.03@mindef.nl>, 
mindef.nl>,' Be., BS/AL/DCO" 

mindef.nl>, ' 
EMSD, BS/Al/HOB/Belmdwrs" 

BS/ AL/HDB/Belmdwrs" 
mindef.nl>, ' 

mindef.nl>, 
AL/OS/Dir. 

Plan./ Afd.Vastgd" mindef.nl>, ' mindef.nl>, ' 
BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd.Vastgd/Afd Vgbh t" 

BS/AL/HOB" 
mindef .nl>, ' 
mjndef.n!>, ' 
BS/ AL/HDB/Belmdwrs" 

DOSCO/ST DOSCO/DVM" • mindef.nl>, 
mindef.nl>, ' Al/DS/OAOG" 

Al/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc" <MF mindef.nl>, •••• 
mindef.nl>,' BS/AL/OS/Dir. 

BS/Al/HDB/Stafbureau" • mindef.nl>, •••• 
mindef.nl>,' BS/Al/OS/Dir. Plan./Afd.Vastgd/Afd 

Plann.~".ll=~!m~i~n~d~ef~.n~I>, ' I GIT&INFRA/WP" 
Vgbh t" 
Cc: I 

II 

mindef.nl> 
Dir K&l/E_Missie" mindef.nl>, ' 

mlndef .nl>, ' RE, van, BS/Al/HDBV/Dir K&l/Afd. Prl&A" mindef.nl>, 
rijksoverheid.nl>, ' BS/Al/DS/Kab OS" 

mindef.nl>, ' 
•• HOB" <11•••tn:m!l!in~d!geffd.nttll>, ' AL/DVH/Dir VH/DVTIW" mindef.nl>, 

ST DOSCO/OVM/BRANDVH" mindef.nl>,' AL/OS/Dir. 
Plan./Afd.Vastgd" mindef.nl>,' Al/OS/Dir. Plan./Afd.Vastgd" 

~EEEimlinid:e~f.~nl~>,~
1

;~::i BS/ Al/OS/Dir. Plan./Afd.Vastgd" mindef.nl>,' AL/OS/Dir. Plan./Afd.Vastgd" 
• mindef.nl>,' RE, van, BS/Al/HDBV/Dir K&l/Afd. Prl&A" <11•••••t.!Jmt!!i.!l!nd~e~f.:.!ln!:I>, 
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tno.nl"' tn.2Jl!>, '"'~~~~===~B:S~/A~L/~D~J~Z/~C~I ~BST" 
mindef.nl>,' OMO/PROJN/STGP" mindef.nl>, 

" 

11 rijksoverheid.nl'" ri!ksoverheid.nl> 
Onderwerp: Oeflnitieve 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 bljgesloten. 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 COVIO-maatregelen zijn we beperkt in de fysiek aanwezige ondersteuning en zijn de procedures lets anders 
dan normaal. Graag daarom jullie aandacht voor het volgende: 

1. De fysiek aanwezige ondersteuning is in tweeen gesplitst. Een kamer voor MARKAZ-aangelegenheden en 
directeuren check, een kamer voor overlge onderwerpen. De indeling is als volgt: 
(NB: waar "of' staat, graag 1 iemand van de twee opties aanwezig vanwege maximale aantallen COVID-19 
voorschriften): 

Ondersteunlns belde kamers 

Bundeltrekker 

Schrijver 

Schrijver 

POCAVG 

POCDOSCO 

Lagering, luchtvaart 

Herwijnen 

Validatie en financien SVP, AR 

POC Back office 

Adviseur Stas 

PA Stas 

HDFC 

DCO 

Runner t .b.v. contact ambtenarenkamer 
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Ronald Peeters ICT ondersteuning 

2. Er wordt een back office op PKC ingericht. Degenen die daarin zitten, weten er reeds van. 
centrale POC die vanuit de ambtenarenkamer (Dreeskamer) aanwezlg 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. 
• ledereen is aangemeld bij de Kamer. Een legitimatiebewlls Is nodlg om een toegangspas te krijgen. 

is de 

• Verzoek aan iedereen in om een eigen enkelzl!dige 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 termljn 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 ult: 
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 Ofwel. geeft de vraag door aan- om een antwoord ult de backoffice. 

• Antwoorden van de specialisten in de ambtenarenkamer gaan naar de coordinator ••••• 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 coordinator -
o over andere onderwerpen: gaan via .!Ili1! naar - geeft de antwoorden aan de 

coordinator -
• Alie antwoorden gaan daarna via runner- naar de dlrecteuren/ MARKAZ kamer. Hier wordt antwoorden 

finaal gecheckt en verzameld voor de staatssecretaris. 

• Er gaan vanwege COVID-19 maatregelen tijdens de spreektijd van de Kamerleden G§.Il..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 termljn blj de 
staatssecretaris plaatsneemt ter ondersteuning. 

Mocht je donderdag niet om 9.30 uur met ons naar de Kamer vertrekken maar op eigen gelegenheid komen, laat het 
weten. 
Mochten er nog vragen zijn, laat het oak vooral weten. 

We gaan er samen een mooi debat van maken I 
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Groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Directoraat·generaal Beleid I Hoofddirectle Beleld 
Mlnlsterte van Defensie 
Plein 4 I Den Haag I Kamer A-21 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC SSB 

M 
mindef.nl 

www.defensie.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u nlet 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 aansprakelljkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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__ e_s1_A_L1_o_c_o __________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bljlagen: 

t.i. 

vrijdag 10 j uli 2020 14:44 
•••••• EMSD, BS/AlJDS/Dir. Plan./AfdLuOptr;······ Ing., 
CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM 
FW: Overleg Wind park Groen/ WGB 
2020 06 17 Gespreksverslag Windpark Groen en SMART-L versie def.docx 

Van: BS/AL/HOB 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 11:32 

Aan: ••••••••• nl; ······-nl' ; •••••• 
•Al/DS/DAOG ; rijksoverheid.nl;··················-

rijksoverheid.nl' ; •••••••• •••@gmail.com;•••••I@ nl; 
AL/HOB; AL/HDB/PROJ DGB; OMO/PROJN/DIP 

PROJN 
CC: DMO/PROJN/STGP 
Onderwerp: RE: Overleg Wind park Groen/-

All, 

Bij deze is het gespreksverslag Windpark Groen en SMART-L dd 17 juni 2020 vastgesteld. Bijgaand de 
definltleve versle. 

Groet, -
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~.a.s.1ALJ_.o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

vrijdag 10 juli 2020 14:44 
•••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 
CLSK/PLV C-LSK/00/C41SR/SIE ATM 
FW: Overleg Windpark Groen/ WGB 

Ing., 

Bljlagen: 2020 06 17 Gespreksverslag Windpark Groen en SMART-L versie def.docx 

t.i. 

Van: BS/AL/HOB 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 11:32 
Aan: 
•AL/DS/DAOG ; rijksoverheid.nl; 

~===:rjijks:.;ov~e~rh~e~id~.~nl'; I AL/HOB; 
PROJN 
CC: DMO/PROJN/STGP 
Onderwerp: RE: Overleg Wind park Groen/-

All, 

nl; 

@gmail.com; 
AL/HDB/PROJ DGB ; 

nl'; 

@ nl; 
DMO/PROJN/DIP 

Bij deze is het gespreksverslag Windpark Groen en SMART-L dd 17 junl 2020 vastgesteld. Bijgaand de 
definitieve versie. 

Groet, -
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....... e_SJ_A_v_o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hi-
---BS/AL/HOB 
dinsdag 21juli202011:17 

Re: MPR status 

Dat klinkt als genieten. Lcuk dat je het zo gaaf hebt gehad! Zal Us land op het lijstje zetten : ) 

Precies, ik wil graag met jou toctsen 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 hoogtc! 

Groet, -
Van:' 
Datum: maandag 20 juli 2020 om 15:45: 19 
Aan: ·- BS/AIJHDB" ~mindef.nl> 
Onderwerp: RE: MPR status 

mindef.nl> 

IJsland was echt super I lk 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 hoeveelheld toeristen ... ongekendl Als je 
nog de kans hebt dit jaar te gaan: doenlll (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. Orie hoofdlijnen voor de operationeel noodzaak: de leefdtijd, de 
ligging en de beperkte mogelijkheden (in vergelijk met de SMART-L) van de MPR. 

Groet, 

-
Van: BS/AL/HOB 
Verzonden: maandag 20 Juli 2020 14:49 

Aan:••••••••••••••••• 
Onderwerp: FW: MPR status 

Hoe was je vakantie? lk ben erg benieuwd naar je ervaringen met Usland. Het klonk erg leuk toen je erover vertelde. 



lk heb in jouw afwezigheid contact gehad met--ten behoeve van de technische briefing Herwijnen die 
nu gepland staat voor 10 september. Oeze 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. 

lk wil dit echter wet graag met jou afstemmen en vragen of jlj akkoord bent met het opnemen van elementen van de 
onderstaande tekst in onze voorbereiding. Ulteraard zal ik zodra de TB nadert jou ook de definitieve presentatie 
toesturen, zodat je daarin kunt meekijken. 

Groet, -
From: /LCW/PM/SIE MOS BL~@mindef.nl> 

Sent: woensdag 15 juli 2020 14:13 
To: BS/AL/HOB 
Cc: 
Subject: FW: MPR status 

mindef.nl> 

LCW/PM/SIE MOS BL··· mindef.nl> 

Hleronder een overzicht gemaalct v.w.b. de instandhouding {met dank aan •• 

Voor wat de instandhouding van de MPR op AOCS NM aangaat heb ik een onderverdellng gemaalct In een aantal 
deel gebleden: 
1. Operatloneel 
2. Technisch 
3. Personeel 
4. Financleel 

Operation eel: 
Bepaalde operationele beveiligingsprotocollen {Mode X) moeten nu via alternatieve voorzieningen worden 
opgelopen. ••••I of-···· zouden meer operationele input in belang van SMART-L kunnen geven. 

Tecbniscb; 
• Ondanks dater veel reserve onderdelen zijn verzameld om de instandhouding te kunnen bergen blljft bet 

risico groot dater wordt misgegrepen omdat er van een speclflek onderdeel i.iberbaupt geen voorraad is. 
Verwacbtlng is dat met de huidige aangelegde voorraad tot 2023 kan warden doorgewerlct. Opgemerlct 
moet warden dat bet w isselen van onderdelen zo lang mogelijk wordt ultgesteld waar voorheen eerder 
werd overgegaan tot vervanging dit met bet besef dater geen onderdelen meer warden geleverd. 

• De ondersteunlng van externe partijen zeals SAAB SENSIS en NSPA is wegvallen om complexe klacbten te 
kunnen oplossen. 

• In 2018 is er voor bet laatst groot onderhoud ultgevoerd en Is de radar door NSPA gevalideerd op goede 
werklng. Oit zou de laatste keer zijn vwb groat onderhoud met de verwachting van de komst van de SMART
L op locatie Herwijnen in 2022. Wanneer de MPR na 2023 nog steeds operationeel meet zijn kan groot 
onderhoud wellicht niet volledig warden uitgevoerd omdat hiervoor niet meer 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 blj elkaar te bouden. 
De jongere personeelsleden zullen met bet naderen van deze datum actief op zoek gaan naar andere functles 
waardoor de bezettlng en de kennis voor het onderhoud een risico vormt. 
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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 bergen tot medlo 2022. 

Enkele toevoegingen op het verhaal van
Momenteel draaien we op een (1) MPR (AOCS). 
Zadra de Smart-Lin 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 
Herwijnen. 

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het wel. 

Groeten, 

--
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de Voorzltter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Plein 2 
2511 CR Den Haag 

26 augustus 2020 

Ministerie van Defensie 

Datum 
Betreft Toestemmlng deelname aan technlsche briefing over 

radarinstallatle Herwljnen 

Op 10 jull jl. heeft de vaste commlssle voor Defensle mij om toestemmlng 
verzocht voor deelname van medewerkers van Defensle aan de technlsche briefing 
op 10 september 2020 over de radarinstallatie Herwijnen. 

Hierbij deel lk u mee dat lk daarmee instem. Tevens maak lk van de gelegenheid 
gebrulk om u te melden dat, na afstemming met de grlffle van de vaste commlssle 
voor Defensie en akkoord van de Minister van Economlsche Zaken en Kllmaat, 
vanult het mlnlsterie van Economlsche Zaken en Klimaat vanwege de samenhang 
met het dossier Wind op Land zal worden deelgenomen aan deze technlsche 
briefing. 

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Ors. B. Visser 

Paglna 1 van 1 

Mlnlsterle van Defensle 

Pleln 4 
MPC 58 B 
Postbus 207001 
2500 ES Den Haag 
www.defensle.nl 

Ona referentle 
BS2020014556 

Blf be11ntwoordln9, datum, 
onze rcferentle en onderwerp 
vermelden. 
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BS/ALJDCO 

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 AO 

Laat ajb even weten of ik die dinsdag middag moet blokken, ik moet daarvoor een (lagere prio) 
bespreking afzeggen. 

Van: BS/ AL/OCO mindef .nl> 
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 16:05 
Aan: 
onderwerp: RE: Interview AO 

< mindef.nl> 

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/OCO 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 toegankel ijk is ivm met covid- 19 beperkingen. We kunnen wel bij de 
oude radar komen. 

Van: BS/AL/OCO mindef.nl> 
Venonden: donderdag 27 augustus 2020 15:52 
Aan: 
CC: BS/ Al/HOB < 

Onderwerp: RE: Interview AO 
mindef.nl> 

< mlndef.nl> 

Kunnen eventueel ook naar een andere dag kijken . Ik denk dat het wel goed is voor de journallste om 
ook beetje beeld te krijgen bij het verhaal. Hoe zit je de andere dagen? Dinsdag 01-097 
Woensdagmiddag heb ik weer andere interviews over hetzelfde onderwerp hier in Den Haag. 

Groet, 

From: < mindef.nl> 
Sent: donderdag 27 augustus 2020 15:47 
To: BS/AL/DCO mindef.nl> 



Cc: BS/ AL/HOB c:. mjndef.nl> 
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: 
CC: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Onderwerp: Interview AD 

Overste beste 

mindef.nl> 

Volgens mij had het idee je te laten interviewen door een krant (AD landelijk) je al berelkt 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 Herwljnen. 

Is het mogelijk om dit woensdag 02-09 bij AOCS NM te doen? Tijd ntb. 

Mvg, 

Woordvoerder 

Ministerie van Defensle 
Kalvermarkt 38 I 2511 CB I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag 

T 
M 
E mlndef.nl 
I www.defensie.nl 
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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/ AlJDCO 
Onderwerp: RE: Interview AD 

Jazeker, de multifunctionele ruimte. 

Van: BS/ AlJDCO mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 16:05 
Aan: 
Onderwerp: RE: Interview AD 

< mindef.nl> 

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/DCC mjodef.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 beperkingeo. We kunnen wel bij de 
oude radar komen. 

Van: BS/ AlJDCO mindef .nl> 
Verzonden: donderdag 27 augustus 202015:52 
Aan: 
CC: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Interview AD 

< mindef.nl> 

Kunnen eventueel ook naar een andere dag kijken. Ik denk dat het wel goed is voor de journallste om 
oak beetje beeld te krijgen bij het verhaal. Hoe zit je de andere dagen? Dinsdag 01-097 
Woensdagmiddag heb ik weer andere interviews over hetzelfde onderwerp hier in Den Haag. 

Groet, 

From: < mindef.nl> 
Sent: donderdag 27 augustus 2020 15:47 
To: BS/Al/DCO mindef.nl> 
Cc: BS/ AlJHDB < min def .nl> 
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: 
CC: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Onderwerp: Interview AD 

Overste beste 

< mlndef.nl> 

Volgens mij had het idee je te laten interviewen door een krant (AD landelijk) je al berelkt 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 

Ministerle van Defensle 
Kalvermarkt 38 I 2511 CB I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag 

T + 
M 
E mindef.nl 
I www.defensie.nl 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Thnx! 

85/AL/DCO 

donderdag 27 augustus 2020 13:57 
BS/AL/HOB 

RE: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan 

Van: BS/AL/HOB 
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 10:49 
Aan: 
Onderwerp: FW: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan 

Ter infol 

From: BS/AL/OCO mindef.nl> 
Sent: donderdag 27 augustus 202010:47 
To: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Subject: RE: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsplan 

Ha 
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Als het plaatsvindt, dan met en volgende week. Heb contact met AD gelegd, zij hebben 
redactievergadering over kwartier en hoor het over uurtje oid. 

-
From: BS/AL/HOB< mjndef.ni> 
Sent: donderdag 27 augustus 2020 09:09 
To: BS/AL/OCO mindef.nl> 
Subject: FW: Interview publicatie Voorontwerp Rijksinpassingsp!an 

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 j ij 

dat het volgende week plaatsvindt/ Anders moeten we een altematief verzinnen. 

Groet , 

From: < mindef.nl> 
Sent: woensdag 26 augustus 2020 19:45 
To: BS/AL/HOB < mmdef.nl> 
Subject: Re: Interview publicatie Voorontwerp Rljkslnpassingsplan 

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/ALJHDB" <i mindef.nl> 
Datum: wocnsdag 26 augustus 2020 om 19:42:31 
Aan: ' < mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Interview publicatie V oorontwerp Rijksinpassingsplan 

Hi ter info, 

Even voor jou een update wat dit bctreft: DCO is er nog niet over uit wat de timing moet zijn. Dat bet 
interview komt staat wel vast, i.k verwacht alleen inmiddels niet meer dat het deze week nog zal 
plaatsvinden. Dan weet jij dat ook. 

Groet, 

Van: " < mindef.nl> 
Datum: maandag 24 augustus 2020 om 15:12: 18 
Aan: " BS/AUHDB" <_ mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Interview publicatie V oorontwerp Rijksinpassingsplan 

Prima, , leuk! 

Groet, 

-
Van: BS/AL/HOB< mlndef.nl> 
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 14:46 
Aan: < mindef.nl> 
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. 
Hieromheen 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 geinteresseerd is, dus 
het staat nog niet vast, maar 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 Beleld 
Ministerie van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 
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BS/AL/DCO 

Van: BS/Al/DCO 
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 11 :52 
Aan: 
Onderwerp: Re: Interview AD 

Maandag zit ik nog flexibel behalve tusscn 12 en 1 voor lunchafspraak. Bel je mij wanneer bet schikt? 

GVT is prima! 

Groet, 

-
Van: '1 < miodef.nl> 
Datum: vrijdag 28 augustus 2020 om 10:18:24 
Aan: " BS/ Al.JDCO" mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Interview AD 

Hoi 

lk 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 meer ops dan OT, 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. 

lk check welke mensen we kunnen verwachten. 

Groet, 

Van: " 
Datum: donderdag 27 augustus 2020 om 21:30:42 
Aan: '' BS/AL/DCO" mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Interview AD 

Dank, 

< mindef.nl> 



Oat moet wel te regelen zijn. 
We moeten het team wel aanmelden. 
lk kijk morgen even welke gegevens er nodig zijn. 

Kunnen wij nog van te voren nog even praten over "do' s & don'ts"? 

Fijne avondl 

Groet, 

-
van: " BS/AL/DCO" mjndef.nl> 
Datum: donderdag 27 augustus 2020om17:22:52 
Aan:'' 
Onderwerp: Re: Interview AD 

< mindef.nl> 

Oinsdag 1430 uur is akkoord voor AD. Is er wel de mogelijkheid om op locatie foto' s van jou te maken? Bljvoorbeeld 
voor de huidige radar? 

-
Van: " < mindef.nl> 
Datum: donderdag 27 augustus 2020om15:56:17 
Aan: '' BS/AL/OCO" mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Interview AD 

lk kan dinsdag middag om 14.30u op het AOCS NM zijn. 
Weet wel dat het ops gebouw niet toegankelijk is ivm met covld-19 beperkingen. We kunnen wel bij de oude radar 
komen. 

Van: BS/ AL/DCC mjndef.ol> 
Verzonden: donderdag 27 augustus 202015:52 
Aan: 
CC: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Interview AD 

< mindef.nl> 

Kunnen eventueel ook naar een andere dag kijken. lk denk dat het wel goed is voor de journallste om ook beetje 
bee Id te krijgen bij het verhaal. Hoe zit je de andere dagen? Olnsdag 01-09? Woensdagmiddag heb ik weer and ere 
interviews over hetzelfde onderwerp hier in Den Haag. 

Groet, 

From: < mindef.nl> 
Sent: donderdag 27 augustus 2020 15:47 
To: BS/AL/DCO mindef.nl> 
Cc: BS/ AL/HOB < mindef.nl> 
Subject: RE: Interview AD 

Hoi 

2 



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 kljken of we het eind van de dag 
op AOCS NM terecht kunnen. 

Groet, 

-
Van: BS/ AL/DCO mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:18 
Aan: 
CC: BS/AL/HOB< mlndef.nl> 
Onderwerp: Interview AD 

Overste beste 

< mindef.nl> 

Volgens mij had het ldee 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 dlt woensdag 02-09 blj AOCS NM te doen? Tijd ntb. 

Mvg, 

Woordvoerder 

Ministerie van Defensie 
Kalvermarkt 38 I 2511 CB I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag 

T 
M 
E mindef.nl 
I www.defensie.nl 
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BS/AUDCO 

'':.! <, 
VrlJuag 28 augustus 2020 14:14 

tno.nl> Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: EMSD, BSfA0Ds7Dir. Plan./AfdluOptr; 

BSTAUHDB; ( 
Onderwerp: Rt:Windmolens Deil 

Beste en collega' s 

Mijn voorstel is om dit aspect (begin) volgende week nadere ult te werken. Formeel is nog met verlof en wij 
zljn momenteel hard bezig onze aanvullende rapportage vandaag nog gepubliceerd te krijgen. 
Volgende week hebben we dat niet meer aan ons hoofd en kunnen we weer aandacht aan de andere te kraken 
noten geven. 

Is dat akkoord wat jou betreft? 

M.vr.gr. 

T Location 

Senior research scientist M 

Electronic Defence E 

~..,..,.. ..... 11111!!!!!'!'-.i ...... ~--................................... l:ICP.>'=l""""" .... 

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

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

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

mindef.nl; mindef.nl 
Cc: mindef.nl; 
Subject: RE: Windmolens Dell 

Beste 

From: 

Sent: vrijdag 28 
augustus 2020 
12:29 
To: 

lk vrees dat het voor mij lastig is om iets concreets ult deze enigszins vage berichtgevingen te vissen. Wat Is precies 
over het hoofd gezlen? 

Bekend is dat het windpark Deil een reductle van de waarneemprestatles achter het park teweeg brengt. Echter, het 
wind park Is aangevraagd voordat de SMART-L te Herwijnen in de Rarro verscheen, nlets aan te doen dus. 

Graag aangeven wat het probleem is. 

Met de vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Thursday, August 27, 2020 7:50 PM 

[Paginanummer J 



To: mindef.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. lk denk 
dat het gaat over de geprognitiseerde radarverstoring van de SMART-Lop Herwljnen door het windpark bij Deil. Die 
is m.I. operationeel acceptabel. lk 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 dlt niet 
makkelijker. 

Greet, 

-
Van:" BS/AL/HOB"< mindef.nl> 
Datum: donderdag 27 augustus 2020om18:43:31 
Aan:'' < mindef.nl> 
Onderwerp: Windmolens Deil 

Hi 

Zojuist een gesprek gehad tussen de Staatssecretaris en de burgemeester en (nleuwe) wethouder van West Betuwe. 
Daarln werd benoemd dat het actlecomlte heeft 'ontdekt' dat we 'een aantal zaken niet hebben doorgerekend in de 
casus Deil'. lk ken de ins en outs van Deil nlet echt, maar had het te maken met radar/windmolens/gezondheid. 

lk hoop dater bij jou meer belletjes gaan rinkelen, en het verzoek na te gaan of we alle benodigde doorrekeningen 
voor die locatle hebben gedaan en als we iets nlet hebben gedaan, waarom we dat niet hebben gedaan. 

Hoor graagl Dit moeten we scherp hebben bij de technische briefing, de boodschap was dat die casus daar sowieso 
opgebracht gaat worden. 

Groet, 

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

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

[Paolnanummer] 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

BS/ALJDCO 

DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI 
maandag 31 augustus 2020 12:06 

RE: Windmolens Deil 
RE: Aanvullende Vragen FTM I Radar Herwijnen 
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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, j ij was destijds 
ook geadresseerd) zit in een van de bijlagen volgens mij wel de rapportage waarover schrljft. 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: 
resultaat_radarhindertoetsing_MASS_NM_SMARTL_HW_Deil_Yard_Energy_vl.0(1].pdf 

Deze file staat inmiddels ook op DWRD. 

Met vrlendelij ke groet , 

Manager Syslntergrator Jr 

Di rectle Proj ecten 
Defensle Mat erleel Organisat ie 
Ministerle van Defensle 
Kromhout Kazeme I Gebouw KS I Kamer 1.AOSO 
Herculeslaan 1 I 3584AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509BB I Utrecht I MPCSSA 

M 
@mlndef.nl 

http://www.defensle.nl/ dmo 

From: 
Sent: maandag 31 augustus 202011:03 
To: ( DMO/PROJN/PROJ MNGT /POOL SI 
Subject: RE: Windmolens Deil 

Dank, 

Heb jij de rapportage van TNO d.d. 17 juli 2018 beschikbaar? 
Ik kan die niet vinden op de DWRD. 

Groet , 

-
Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 10:56 

[Paglnanummer] 



Aan: < mjodef.nl> 
Onderwerp: RE: Windmolens Oeil 

-
Oeze sheet verwijst naar de zogenaamde elaodproef-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 Oeil en 
SMART-L, dan kom je ult bij de studie voor Yard Energy. 

Groet en succesl 

-
From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Monday, August 31, 202010:01 AM 
To: ( < tno.nl> 
Subject: RE: Windmolens Oeil 

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 2018, waarin je in je mail hleronder 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, 

-

[Paglnanummer] 



Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 31augustus2020 09:37 
Aan: 
Onderwerp: RE: Windmolens Deil 

-
< mindef.nl> 

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 initlatiefnemer worden gestuurd. Dus: je had gelijk. 

Punt 1} Op 17 Juli 2018 heeft TNO resultaten van een analyse van windpark Deil naar Min Def gestuurd. De opdracht 
kwam van Yard Energy Group. Als je deze brief wilt hebben dat moet ik een collega benaderen die MULAN heeft. 

Groet, 

[Paglnanummer] 



From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Thursday, August 27, 2020 7:50 PM 
To: mindef.nl: ( < !n2:!1!> 
Cc: mindef.nl 
Subject: Re: Windmolens Deil 

Beste 

Zie hieronder de (mij onduidelijke) guidance die uit het gesprek tussen Stat en burgemeester is gekomen. lk denk 
dat het gaat over de geprognitiseerde radarverstoring van de SMART-Lop Herwijnen door het windpark bij Deil. Die 
is m.i. operationeel acceptabel. lk 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/HOB"< mindef.nl> 
Datum: donderdag 27 augustus 2020 om 18:43:31 
Aan:'' < mindef.nl> 
Onderwerp: Windmolens Deil 

Zojuist een gesprek gehad tussen de Staatssecretaris en de burgemeester en (nieuwe) wethouder van West Betuwe. 
Daarin werd benoemd dat het actiecomlte heeft 'ontdekt' dat we 'een aantal zaken niet hebben doorgerekend in de 
casus Deil'. lk ken de ins en outs van Deil nlet echt, maar had het te maken met radar/windmolens/gezondheid. 

lk hoop dater 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 nlet hebben gedaan. 

Hoor graagl Dit moeten we scherp hebben bij de technische briefing, de boodschap was dat die casus daar sowieso 
opgebracht gaat warden. 

Greet, 

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

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

This message may contain lnformaUon that Is not lrtended for you. If you are not the eddrassee or If this message was sent to you by mistake, you 
are requested to Inform the sender and delete the message. TNO acce~ no l ablllty for the content of this e-mal~ 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. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

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

[Paginanummer] 



BS/ALJDCO 

Van: ( <, tno.nl> 
maandag 31 augustus 202017:22 Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: RE: Windmolens Dail 

OK, primal 

From: mindef.nl 
Sent: Monday, August 31, 2020 5:12 PM 
To: ( 
Subject: RE: Windmolens Deil 

We hebben het rapport al gevonden, dankjewell 

Greet, 

-
Van: < tno.nl> 
Venonden: maandag 31 augustus 2020 16:40 
Aan: 
Onderwerp: Re: Windmolens Deil 

Ja, lk ga morgen op zoek naar een mulan gebruiker. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 aug. 2020 om 14:51 heeft 

-
< 
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< mindef.nl> 

tno.nl> het volgende geschreven: 

Nog ter info: voor het locatieonderzoek 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: ( < tno.nl>; @mindef.nf 
Subject: RE: Windmolens Deil 

Dank, 

• 
Heb jij de rapportage van TNO d.d. 17 jull 2018 beschikbaar? 
lk kan die niet vinden op de DWRD. 

[Paglnanummer] 



Groet, 

-
Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 31 augustus 202010:56 
Aan: 
Onderwerp: RE: Windmolens Deil 

-
< mindef.nl> 

Deze sheet verwijst naar de zogenaamde elandproef-studle die In 2017 is uitgevoerd. Er is geen 
officieel TNO-rapport waarin de resultaten warden beschreven. 

Zoals eerder gezegd: als je op zoek gaat naar het eerste TNO-rapport (eigenlijk 'briefrapportage') 
over Dell en SMART-l, dan kom je ult bij de studie voor Yard Energy. 

Groet en succesl 

-
From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Monday, August 31, 202010:01 AM 
To: ( < tno.nl> 
Subject: RE: Windmolens Deil 

Zie de (ongerubriceerde) voorkant van de (PDF) presentatie. Op de 2• 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 presentatle juist dlenst deed als het rapport. Voorts ben ik 
nog op zoek naar de brief van 17 juli 2018, waarin je in je mail hieronder refereert. 

Weet ook dat de merking van deze presentatie dus eigenlijk Oepartementaal Vertrouwelijk had 
moeten zijn, omdat er parametrische gegevens in de presentatie staan. Wij passen dat aan op onze 
netwerken. 

Groet, 

-
Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 09:37 
Aan: 
Onderwerp: RE: Windmolens Deil 

-
< mindef.nl> 

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 initiat iefnemer warden gestuurd. Dus: je had gelijk. 
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Punt 1) Op 17 juli 2018 heeft TNO resultaten van een analyse van windpark Dell naar MinDef 
gestuurd. De opdracht kwam van Yard Energy Group. Als je deze brief wilt hebben dat meet ik een 
collega benaderen die MULAN heeft. 

Greet, 

-
From: mindef.nl < 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. lk denk dat het gaat over de geprognitiseerde radarverstoring van de SMART-Lop 
Herwijnen door het windpark bij Deil. Die is m.i. operationeel acceptabel. lk weet niet of jlj wat kan 
met de claim dat "we een aantal zaken niet hebben doorgerekend"? 

In het kader van transparantie adviseer ik jullle 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. 

Greet, 

-
Van: " BS/ AL/HOB" < mindef.nl> 
Datum: donderdag 27 augustus 2020 om 18:43:31 
Aan:' < mindef.nl> 
Onderwerp: Windmolens Dell 

Zojuist een gesprek gehad tussen de Staatssecretaris en de burgemeester en (nieuwe) wethouder 
van West Betuwe. Daarin werd benoemd dat het actiecomite heeft 'ontdekt' dat we 'een aantal 
zaken niet hebben doorgerekend In de casus Dell'. lk ken de ins en outs van Dell niet echt, maar had 
het te maken met radar/windmolens/gezondheid. 

lk hoop dater 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 sowleso opgebracht gaat warden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BS/AL/DCO 

PLV C-LSK/AFD INTEGR 
maandag 31augustus2020 21 :15 

PLV C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV 
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CC: 
Onderwerp: 

CLSK/PLV C-LSK/00/SAW C&C/SPACE 
RE: d31917 a5-c94d-45a 7-8420-30bf4f9158ca. 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; 
CC: CLSK/PLV C-LSK/00/SAW C&C/SPACE 
Onderwerp: Re: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf 

PLV C-LSK/AFD INTEGR 

Piekbelasting is hoger in stare clan in rotate, maar zo wordt straling binnen de ICNIRP-nonn niet gemeten, die 
wordt over een tijdgemiddelde berekend. Ik weet dat wel wat van, Thales zeker ook. DOB 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/STRA T &ADV /SBELADV" mindef.nl> 
Datum: maandag 31 augustus 2020 om 19:46:59 
Aan: " PLV C-LSK/AFD INTEGR" mindef.nl> 
Cc: 0 c; mindef.ol>, 
" CLSK/PLV C-LSK/DO/SA W C&C/SPACE" @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158capdf 

Check. Misschien nu nog wat laat om bet fiche daar op aan te passen. 

@ jij weet mogelijk al het antwoord op deze vraag. Zo niet, zou je het dan kunnen chccken morgen bij 
Thales. Hier zit. zoals je ongctwijfcld wcct, een stuk politiekc gevoeligheid. 

Groet, 

-
Van:'' PLV C-LSK/ AFD INTEGR" mindcf.nl> 
Datum: maandag 31 augustus 2020 om 19:39:37 



Aan: '' PLV C-LSK/STRA T&ADV/SBELADV" mindcf.nl> 
Cc:" < mindef.nl>, 
" CLSK/PLV C-LSK/00/SAW C&C/SPACE" @mindef.nl> 
Ondenrerp: d3 l 917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158capdf 

kan eventueel vragen of de SSA mode tot een hogere stralingsbelasting leidt dan de rotating mode. Ats 
dat zo is moeten we dat vooraf weten (van belang voor draagvlak intern DGB en aansluitend BWP). 
Mvg 
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Van: 
Verzonden: 

85/AL/DCO 

PLV C-LSK/AFD INTEGR 
maandag 31 augustus 2020 20:19 
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Aan: PLV C-LSK/STRAT&AOV/SBELADV 
CC: 

CLSK/PLV C-LSK/00/SAW C&C/SPACE 
Onderwerp: RE: d31917a 5-c94d-45a 7 -8420-30bf4f9158ca.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). 

Met vriendelljke groet, 

Hoofd Afdeling Integratle 
Commando Luchtstrijdkrachten 

Van: PLV C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV 
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 19:47 
Aan: PLV C-LSK/AFD INTEGR 
CC: 
C&C/SPACE 
Onderwerp: Re: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf 

Check. Misschien nu nog wat laat om bet fiche daar op aan te passen. 

CLSK/PLV C-LSK/00/SAW 

@ jij weet mogelijk al bet antwoord op deze vraag. Zo niet, zou je bet dan kunnen checken morgen bij 
Thales. Hier zit, zoals je ongetwijfeld weet, een stuk politieke gevoeligheid. 

Groet, 

Van: " PLY C-LSK/AFD INTEGR" mindef.nl> 
Datum: maandag 31augustus2020 om 19:39:37 
Aan: ~ PLY C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV" mindcf.nl> 
Cc: 11 < mindef.nl>, 
" CLSK/PLV C-LSK/DO/SAW C&C/SPACE" @mindcf.nl> 
Onderwerp: d3 l 9 l 7 a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9 l 58ca.pdf 

kan eventueel vragen of de SSA mode tot een hogere stralingsbelasting leidt dan de rotating mode. Ats 
dat zo is moeten we dat vooraf weten (van belang voor draagvlak intern DGB en aansluitend BWP). 
Mvg 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

BS/AL/DCO 

MA, BS/AL/HOB 
woensdag 2 september 2020 10:48 

PLV C-LSK/AFD INTEGR 
RE: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf 
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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: 
Sent: dinsdag 1 september 2020 21:44 
To: MA, BS/Al/HOB; PLV C-LSK/AFD INTEGR 
Subject: RE: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf 

Er zljn 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/HOB mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 21:24 
Aan: PLV C-LSK/AFD INTEGR mindef.nl>; 
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 < mindef.nl> 
Onderwerp: RE: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf 

Wellicht begreep ik het niet helemaal ged ... 
Er was een rotating en staring mode. 

EMSD, CLSK/PLV C-

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 vanrotatlng space mode bij komt hoor ik graag over afwijkende specs 

From: PLV C-LSK/AFD INTEGR mincief.nl> 
Sent: maandag 31 augustus 2020 21:15 
To: MA, BS/Al/HOB mjndef.nl> 
Subject: FW: d31917a5-c94d-4Sa7-8420-30bf4f9158ca.pdf 

FYI. 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Afdeling Integratie 
Commando Luchtstrijdkrachten 



Van: < mlndef.nl> 
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 20:23 
Aan: PLV C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV mindef.nl>; PLVC-
LSK/AFD INTEGR mlndef.nl> 
CC: CLSK/PLV C-LSK/00/SAW C&C/SPACE @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.pdf 

Piekbclasting is hoger in stare clan in rotate, maar zo wordt straling binnen de ICNIRP-norm niet gemeten, die 
wordt over een tijdgcmidclelde berekend. Ik weet dat wel wat van, Thales zeker ook. DGB weet dat ook. Staat 
ook in het stralingsrapport in het Hetwijnen dossier. 
De terugkomende vraag is: hoe vaak gaan we in stare. Daar kunnen we geen antwoord op geven, dat hangt af 
van de drciging en de oefeningen die nodig zijn om gereed te zijn voor die drciging. 

Van: " PLV C-LSK/STRA T &ADV/SBELADV" mindef.nl> 
Datum: maandag 31 augustus 2020 om 19:46:59 
Aan: '' PLV C-LSK/A.FD INTEGR" mindef.nl> 
Cc: " < mindef.nl>, 
" CLSK/PLV C-LSK/00/SAW C&C/SPACE" @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: d31917a5-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 bet dan kunnen checken morgen bij 
Thales. Hier zit, zoals jc ongetwijfeld weet, een stuk politicke gevoeligheid. 

Groet, .. 
Van: '' PLV C-LSK/A.FD INTEGR" mindef.nl> 
Datum: maandag 31augustus2020 om 19:39:37 
Aan: '' PLV C-LSK/STRAT&ADV/SBELADV" mindef.nl> 
Cc:" < mindef.nl>, 
" CLSK/PLV C-LSK/00/SAW C&C/SPACE" @mindef.nl> 
Onderwerp: d31917a5-c94d-45a7-8420-30bf4f9158ca.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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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

BS/AL/DCO 

vrijdag 4 september 2020 14:09 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; 
AOCS NM/710SQN 

RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 
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Dank voor het vertrouwen, 
of 

maar ik ben op vakantie de komende twee weken. Ik adviseer 
(in GVT ©) te vragen. 

Groet, 

-
Van: 
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:07 
Aan: 
Onderwerp: RE: Fiche'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 wll hebben namens de gebruiker/luchtmacht. 
lk heb, me de geiet op het interview wat je hebt gegeven, een voorkeur voor jou. 

Zodra lk zljn reactie binnen heb lnformeer ik je hier verder over. 
De Info avonden staan gepland voor 16 en 17 /9 

Greet, 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:04 
Aan: rijksoverheid.nl> 
CC: mindef.nl: mindef.nl 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Hoi 

In bijlage mijn bljdrage aan de fiches. 

In het fiche over de wlndparken heb ik redelijk wat aangedragen. Het andere fiche alleen een paar 
correcties. 

Goed weekend, 

-
Van: BS/ AL/HOB < min def .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 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: dlnsdag 1september2020 20:45 
To: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Subject: Re: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Ga ikdoen. 

Wat is de deadline? ls vrijdag goed? 

Groet, 

-
Van: " BS/AUHDB" < mindef.nl> 
Datum: dinsdag 1 sept.ember 2020 om 12: 11 :42 
Aan: ' < mindef.nl> 
Onderwerp: Fiche's tbv TB Heiwijncn 

Hi 

Kan jij in bijgevoegde fiche's meekijken en aanvullen naar meest recente stand van zaken (indlen 
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 Beleidsmedewerlcer 

Hoofddirectie Beleid 
Mlnlsterie van Defensle 

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

M 
E mindef.nl 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is tocgezonden, wordt u verzocht dat aan de afzcnder te melden en bet bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt gc:c:n aansprakclijkbc:id voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten. 

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

Van: ) @tno.nb 
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 13:48 
Aan: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolglngsvlag: 
Vlagstatus: 

RE: Radarverstroring Flevoland 

Opvolgen 
Voltoold 

OK, dank, ik zal mijn licht opsteken bij 

Groetl 

-
From @mindef.nl 
Sent: Friday, September 4, 2020 1:46 PM 
To: ) 
Cc: 

Subject: RE: Radarverstroring Flevoland 

Dank, 

lk heb niets te vertellen over wie-wel-en-wie-niet bij de technische briefing zit. lk zit er ook niet bij. 

Groet, 

-
Van: ) < llii>tno.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 13:44 
Aan , EMSD, CLSl</PLV C-LSl</DO/C41SR/SAIR C2 @mindef.nl> 
CC: < @tno.nl> 
Onderwerp: RE: Radarverstroring Flevoland 

Beste 
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lk beginsel impliceert elk obstakel, dus bijvoorbeeld ook een lantaampaal, 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. Oat komt door het groat aantal ontvangstbundels (stacked in 
elevation) en door het listige detectiealgoritme dater tijdens de mid-life-upgrade (door SENSIS) ingezet is. Ook de 
SMART-Lis 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 lk 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). 

Vriendelljke groet, 

-
PS: Het lijkt me van belang dat ik erbij ben, voor het geval dater detailvragen over de wlndturblnebestendigheid 
worden gesteld. 
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From: @mindef.nl< @mindef.nl> 
Sent: Friday, September 4, 2020 1:09 PM 
To: < l@tno.nl> 
Subject: Radarverstroring Flevoland 

Goedemiddag 

lk 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 zljn In het antwoord. 

Dank I 

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

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

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

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

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

CC: 
Onderwerp: 

BS/AL/DCO 

MA, BS/AL/HOB 
zondag 6 september 2020 19:45 

AOCS NM/71 OSQN; 
@rijksoverheid.nl 

AOCS NM 
RE: lnloopavonden RCR Herwijnen 

Bedankt Ik weet niet eens of ik nog groen heb ... © 
I 'm fine w ith woodland 

From: 
Sent: zondag 6 september 2020 13:18 

Doc478 

BS/AL/HOB; 

To: AOCS NM/710SQN ; BS/AL/HOB 
MA, BS/AL/HOB 

@rijksoverheid.nl 
Cc: AOCS NM; 
Subject: Re: lnloopavonden RCR Herwijnen 

Voorstel voor tenue: groen! ! 

Oat staat voor het operationel belang. Uit onderzoekcn is gebleken dat de operationele militair doorgaans 
meer vertrouwen krijgt van de bevolking dan het "instituut" Defensie. ''Dcftige heren in blauwe pakken" 
worden snellcr geassocieerd met het in hun ogen onbetrouwbare "instituut'' . 

Van: " AOCS NM/710SQN" 
Datum: zondag 6 september 2020 om 09:44:42 
Aan: '1 

" 

Cc: '' 

BS/AUHDB" < 
rijksoverheid.nl> 

mindef.nl> , 

AOCSNM" < 
MA, BS/AUHDB" mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Inloopavonden RCR Herwijnen 

Beste 

Ja, ik kan voor invallen. Geen probleem. 

mindef.nl> 

< 
@rijksoverhcid.nl .. 

mindef.nl>," 

mindef.nl>, 

Nog wet 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; OT (blauw) of GVT (green)? Vorige keer was een formele setting en stand ik in het 

blauw. Wellicht willen we nu juist het operationele benadrukken d .w .z. in gevechtstenue. Jullie 
keuze. 

• Voorbereiding; Meet ik nog iets briefen of alleen vragen beantwoorden ( indien die gesteld 
worden)? 

@r , FYI. 

Groet, 

Commandant 710 Luchtgevechtsle1dlng Squadron 



Air Operations Control Station Nleuw Mllllgen 
Konlnklljke Luchtmacht 
Mlnlsterie van Defensle 
Amersfoortseweg 2481 3888 NS Uddel I gebouw 300 kamer 012 
Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I MPC 38B 

MDTN 
T 
M 

mlndef,nl 

Van: < mindef.nl> 
Verzonden: zaterdag 5 september 202011:35 
Aan: AOCS NM/710SQN 
CC: BS/AL/HOB< mindef.nl>; 
Onderwerp: Fwd: lnloopavonden RCR Herwijnen 

Hoi 

mindef.nl:> 
@rijksoverheid.nl 

Kun jij bij de Herwijnen inloopavonden zijn? Ile ben op vakantie. 

Graag contact via en 

Goed weekend! 

-
Van:" BS/ALJHDB" < mindef.nl> 
Datum: vrijdag 4 september 2020 om 16:40:59 
Aan:" 
Cc: " @rijksoverheid.nl" rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: FW: Inloopavonden RCR Herwijnen 

< mindef.nl> 

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/HOB mindef.nl> 
Sent: vrljdag 4 september 2020 16:38 
To: BS/AL/HOB< mlndef .nl> 
Subject: Re: lnloopavonden RCR Herwijnen 

De tweede inloopavond kun je vragen ipv die clan niet kan 
Ipv graag laten aanpingen 

Directoraat Generaal Beleid Ministerie van Defensie 
Directcur Materieel Vastgoed en Duurzaamheid 

Van:'' BS/AIJHDB" < mindef.nl> 
Datum: vrijdag 4 september 2020 om 12:02:42 
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Aan: " MA, BS/AUHDB" 
Onderwerp: FW: Inloopavonden RCR Herwijnen 

mindef.nl> 

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 berichtgevlng consistent zijn. 

From: riiksoverheid.nl> 
Sent: vrijdag 4 september 2020 11:18 
To: riiksoverheid.nl>; AL/DCO< mindef .nl>; 

BS/AL/HOB 
@mindef.nl>; 

DMO/PROJN/STGP 
< 

AL/HDB/PROJ DGB 
~--

mindef.nl>; 
MA, BS/AL/HOB 

mindef.nl>; 
< rijksoverheid.nl>; 
< mindef.nl> 
Subject: lnloopavonden RCR Herwijnen 

Beste collega's, 

mindef.nl>; 
DMO/PROJN/DIP PROJN 

mindef.nl>; 
< 

BS/AL/DCO 
rilksoverheid.nl>; 

mindef.nl>; BS/AL/DCO 

De meesten van jullla waren lndlvldueel al op de hoogte. Maar toch ook nog even In een collectleve mall. 
Hlerblj wll lk jullle vragen om woensdag 16 en donderdag 17 september aanwezlg te zljn blj de tnloopavonden 
tnzake de Rljkscoardtnatteregeltng Herwljnen. 
Op woensdag 16 septembar verzamelen we tussen 17 en 17.30. Wlj zorgen dater voor een leder wat te eten Is 
en verzorgen een briefing vooraf. 

De opzet van de ~wonden en een deel van de briefing zal op 14 of 15 september al worden gemalld. 
De opzet van de avonden Is Corona proof. 
Op de avonden zelf werken we met tljdsloten van een uur en kunnen we 120 tafels (maxlmaal 240 personen) van 
lnformatle voorzlen. 
De avonden zljn afgelopen om 22.00 
TNO en GGD zullen belde met 2 personen aanwezlg zljn 

Op woensdag 23 september hebben we nog een extra optle gepland. Het verzoek Is om ook deze te reserveren In 
de agenda. 
Op dlt moment Is er pas sprake van 2 aanmeldlngen, echter vandaag valt de bewonersbrlef blj de lnwoners van 
Herwljnen op de deurmat dus lk verwacht nog wel een hausse na het weekend. 

@ , lk weet dat je je betrokkenheld blj dlt dossier hebt overgedragen, echter heeft gevraagd of je tljdens 
de avonden toch aanwezlg kunt zljn. 

@ jlj hebt aangegeven dat je waarschljnlljk zelf nlet aanwezlg bent. Kun jlj aangeven wlj jou vanult 
woordvoerlng vervangt. 

@ • Ik zou het wenselljk vlnden als er nog lemand aanslult namens de openitloneel gebrulker. Gelet op 
het Interview lljkt me dat dlt zou moeten zljn . Zljn jullle het hler mee eens, dan nodlg lk hem ook ult. 

Vrlendelljke groet, 

Oil berichl kan infoimatie bevatten die met voor u :s bestemd. Indian u met de geodresseerde bent of d1t beri. ht abus1evehJk aan u is toegez.onden, wordt u 
verz.ocht dat aan de afzender le me Iden &n hel berlcht te verwijderen. De Staal eanvaardt geen aansprakeli1khe1d voor schade. van welke a111d ook. die 
verband houdl met risico's V!lrbondon aan het elektronisch verzenden van berichten 
Thls message may contain lnformauon that is not intended 1or you. If you are not the addressee or 1! this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of an>" kind resulting lroni the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 
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Doc 482 

85/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: maandag 7 september 2020 10:17 
Aan: BS/ALJHDB; @rijlcsoverheid.nl'; 

tno.nl) tno.nl) 
CC: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 

BS/AL/DJZ/Cluster CR; BS/AL/DJZ/CI SST 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

· et al, 

Er stand 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 profiel van de 
radardekking, zoals deze wordt gehanteerd door TNO bij de onderzoeken 
naar radarverstoring. Het radardekkingsprofiel voor de 
luchtgevechtsleidingsradars is geclasslficeerd 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! 

Greet, 

-
Van: BS/ AL/HOB 
Verzonden: maandag 7 september 2020 09:10 
Aan: 

)' ; 
CC: 

---
EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 

BS/ AL/DJZ/CI BST 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Hi 

@rijksoverheid.nl' ; 
---~ 

BS/ AL/DJZ/Cluster CR ; 

Dank voor de aanvulling. I k heb suggesties en aanpassingen verwerkt tot een nieuwe versie. 

@ --- : kunnen jullie meekijken in het fiche windmolenparken en SMART-L radar? 

Groet, 



From: 
Sent: vrljdag 4 september 2020 14:04 
To: @rijksoverheid.nl' 
Cc: BS/ Al/HOB < 
< mindef.nl> 
Subject: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Hoi 

In bijlage mijn bijdrage aan de fiches. 

rijksoverheid.nl> 
mindef.nl>; 

< mindef.nl> 

EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 

In het fiche over de windparken heb ik redelijk wat aangedragen. Het andere fiche alleen een paar 
correcties. 

Goed weekend, 

-
Van: BS/Al/HOB< 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 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: < mlndef.nl> 
Sent: dinsdag 1september2020 20:45 
To: BS/ AL/HOB < mindef.nl> 
Subject: Re: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Ga ikdoen. 

Wat is de deadline? Is vrijdag goed? 

Groet, 

-
Van: " BS/AUHDB" < mindef.nl> 
Datum: dinsdag I 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, 

2 



Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddlrectie Beleld 
Minlsterie van Defensle 

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

M 
E mindef.nl 
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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: Radarverstrorlng Flevoland 

Beste 

Doc483 

Een aanvulling op de Rarro In verband met de nleuwe radarlocatle Herwijnen Is gepubliceerd in de Staatscourant 
nummer 29608 van 13 juni 2016. Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.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.nl < 

Sent: zaterdag S september 2020 11:40 
To: ( < tno.nl> 
Cc: < 

Subject: Re: Radarverstroring Flevoland 

Hoi 

mindef.nl> 

Oat bedoel lk niet. lk bedoel dater een norm is vastgesteld (radardekkimgsprofiel) die als startpunt geldt voor de 
berekeningen of een windmolenpark de radar verstoort. lk denk dat die (start) norm is oogehangen aan het 
radardekkingsprofiel van de mpr I smart-I op het moment dat ze zijn opgenomen in het barre/ rarro, correct? 

Groet, 

-
Van: " < tno.nl> 
Datum: vrijdag 4 september 2020 om 14:55:09 
Aan: '' < mindef.nl> 
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Cc:' ~ tno.nl> 
Onderwerp: RE: Radarverstroring Flevoland 

-
De berekende single-scan detectiekans wordt getoetst. De Pd-drempelwaarde en de radardoorsnede van het doel 
dat aangehouden wordt zet lk voor MPR en SMART-L liever niet op de e-mail. Ook de buitenrand van het vlak 
waarvoor de Pd wordt uitgerekend wordt bekeken. De terugval ten gevolge van het schaduweffect (achter de 
windturbine(s)) moet beperlct blijven. 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef.n! < _ mindef.nl> 
Sent: Friday, September 4, 2020 2:48 PM 
To: ( < tno.nl>; < 

Subject: RE: Radarverstroring Flevoland 

Fijn! En de norm hangt weer vast aan een nulmeting op dat moment? 

Van: < tno.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:32 
Aan: 
< 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.nl>; 
Subject: RE: Radarverstroring Flevoland 

Dank, 

< 

< 

mindef .nl>; 

tno.nl> 

Weten jullie toevallig ook in welk jaar we de radar in Herwijnen hebben toegevoegd aan de Barro en 
Rarro? 

Greet, 

-
Van: < tno.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 13:50 
Aan: I < tno.nf>; 
< 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. Maarverder is een 3D radar redelijk robuust. M .u.v. van het schaduweffect want daar kan geen enkele radar 
tegenop. Oat 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 Milllgen. 
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Succes, 

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

- -Original Message--
From: ( I tno.nl] 
Received: vrijdag, 04 sep. 2020, 13:43 
To: mindef.nl f 
CC: f 
Subject: RE: Radarverstrorlng Flevoland 

Beste 

mindef.nl] 
tno.nl] 

lk beginsel impliceert elk obstakel, dus bijvoorbeeld ook een lantaarnpaal, een degradatle van de radardekking. 
Boven de windturbine vermindert de detectiekans en in het vertengde van de wlndturblne eveneens. Nu is de good
old MPR best wel goed bestand tegen windturbines. Oat komt door het groot aantal ontvangstbundels (stacked in 
elevation) en door het listige detectiealgoritme dater tijdens de mid-life-upgrade (door SENSIS) ingezet is. Ook de 
SMART-Lis 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, 

-
PS: Het lljkt me van belang dat ik erbij ben, voor het geval dater detailvragen over de windturbinebestendigheid 
worden gesteld. 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Friday, September 4, 2020 1:09 PM 
To: ( < tno.nl> 
SUbject: Radarverstrorlng 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. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronlsch verzenden van berichten. 

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

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

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

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

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

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

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

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

e.a., 

( < tno.nl> 
maandag 7 september 2020 13:23 

LSKIDO/C41SR/SAIR C2 
85/AUHDB 

RE: SMART-L: drie modes 

Doc484 

EMSD, CLSK/PLV C-

Voor zover mij bekend zljn er lnderdaad drle 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 grater Is dan het afstandsbereik in de roterende modus, wat evenwel ten 
koste gaat van het afstandsbereik aan de randen van die sector. 

Wat betreft de blootstelling het volgende: Enlge tljd gelden heeft Thales 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: Macht donderdag met Art 11 , dank zou hij naar de sessie met de 
TNO-ers kunnen doorverwijzen. lk ben behoorlijk goed op de hoogte van de architectuur van het systeem. 

From: 
Sent: Monday, September 7, 202012:46 PM 
To: mlndef.nl; I 
Cc: mindef.nl 
Subject: RE: SMART-L: drie modes 

Ha 

Deze radarinhoudelijke vraag sjoel ik even door naar want daar kan ik nlets zlnnigs 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. 

.. 
Senior research scientist 

Electronic Defence 

T+ 
M 
E 

Location 

-
[Paglnanummer] 



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

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to Inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner In which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the From: 
electronic transmission of messages. 

mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: maandag 7 september 2020 12:08 
To: < tno.nl> 
Cc: mindef.nl 
Subject: SMART-L: drie modes 

Goedemorgen 

lk ben nooit in de stralingsmaterie I rapporten gedoken, maar wellicht verdient onderstaande punt (dater vanuit 
ops perspectief drie radarmodes zijn en niet twee) nog aandacht? 
Of is dit bij jullie al duidelijk? M.i. zal dlt voor de berekenlngen nlets uitmaken, maar toch goed om dit correct en 
volledig te noemen? 

Groet, 

-
Van: MA, BS/ Al/HOB mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 2 september 2020 10:48 
Aan: < min def .nl>; 

PLV C-LSK/AFO 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 

~om: < mindef.nl> 
Sent: dinsdag 1september2020 21:44 
To: MA, BS/Al/HOB mindef.nl>; 
INTEGR mindef.nl> 
Subject: RE: d31917a5-c94d-4Sa7-8420-30bf4f9158ca.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/HOB mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 21:24 
Aan: PLV C-LSK/ AFO I NTEGR mindef.nl>; 

< min def .nl> 
Onderwerp: RE: d31917a5-c94d-45a 7-8420-30bf 4f9158ca .pdf 

Wellicht begreep ik het niet helemaal ged ... 
Er was een rotating en staring mode. 

PLV C-LSK/AFO 

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 

(Paginanummer] 



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

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

[Paglnanummer] 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hoi 

BS/AL/DCO 

dinsdag 8 september 2020 12:51 
., CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM 

Fwd: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Doc485 

Ref de tekst in geel in onderstaande mail: Hebben we inderdaad al een VvGB met voorwaarden afgegeveo voor 
Blauw en Groen in Aevoland? 

Zo ja, zou je me die VvGb willen maileo? 

Dank! 

Groet. 

Van: @minezk..ni> 
Datum: maandag 7 september 2020 om 19:01:31 
Aan: '' BS/AUHDB" < mindef.nl>, '• EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2" < mindef.nl>, t@rijksoverheid.nl" 

rijksoverheid.nl>, '' @minezk.nl> 
Cc: " EMSD, BS/ AUDS/Dir. Plan./ AfdLuOptr" < mindef.nl>, 

BS/AUDJZ/CI BST" BS/ AIJDJZ/Cluster CR" @mindef.nl>, '' 
< mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwijneo 

Dag 

lk 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. 

lk 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 dater gewoon een Rijksinpassingsplan door 
de ministers van EZK en BZk is vastgesteld. Waarover zelfs al een zltting 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 omllggende provlncles) z1jn in rulmtehjk opz1cht geen andere plekken 

beschlkbaar om een dergelijk hoeveelheid aan windenergie op te wekken. Dlt nog los van het feit dat 

door betrokken ministers het Rijkslnpassmgsplan reeds Is vastgesteld (en blj 1 van de windparken zelfs 

al onherroepeliJk 1s) 



Vraag: 
Er staan momenteel al wlndturblnas In Flevoland op de locatles van de geplande wlndmolenparken. Zorgen daze 
bestaande turbines nlet ook voor verstorlng? 

Antw: 
De verstoring van de huidige radar door de bestaande windturbines in Flevoland overschrijdt de norm niet. 

• Mi handlg om hier aan toe te voegen dat de bestaande wlndmolens veel kleiner zljn (en ml daarom veel 

minder verstoring veroorzaken). » Vermoedelijk dat wel even wat 'afmetingen' kan aangeven 

Vraag: 
Waarom moet eerst de nleuwe radar operatloneel zljn, voordat de wlndparken In Flevoland gereallseerd 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 wlndpark projecten. Als er geen verstoring 
optreedt, geeft Defensie met een Verklarlng 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 Oefensie geen WGB afgeven. Wanneer de radar in Nleuw 
Mllllgen ultgeschakeld 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 ender de voorwaarde dater een 
nleuwe radar operationeel is (wat in geval van wp Blauw geldt voor slechts 1 van de 3 lljnen; dit omdat de andere 2 
lljnen qua radarverstoring wel aan de norm voldoen). 
Mi moet hier dus een nieuw antwoord voor komen. 

Hoop hlennee een goede bijdrage geleverd te hebben. 
Gr 

Van: mindef .nl 
Verzonden: maandag 7 september 2020 09:10 
Aan: mindef.nl; @rijksoverheid.nl; 
CC: mindef .nl, @mindef.nl; 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Hi 

); ____ _ 
mindef.nl 

Dank voor de aanvulling. lk heb suggesties en aanpassingen verwerkt tot een nieuwe versie. 

@ : kunnen jullie meekijken in het fiche windmolenparken en SMART-L radar? 

Groet, 

From: 
Sent: vrijdag 4 september 2020 14:04 
To: @rijk.soverheid.nl' 
Cc: BS/AL/HOB< 

ri1ksoverheid.nl> 
mindef.nl>; 

2 

< mindef.nl> 

EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 



< mindef.nl> 
Subject: RE: Fiche's 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/HOB< mmdef.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 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/HOB< mindef.nl> 
Subject: Re: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Ga ik doen, 

Wat is de deadline? Is vrijdag goed? 

Groet, 

-
Van: " BS/AL/HOB"< 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 (lndien veranderd) en 
aanvullen met recente vraagstukken/knelpunten? Deze fiche's zijn tbv de aanstaande TB en de infoavonden In 
Herwijnen. 

Alvast dank. 

Met vrlendelljke groet, 

3 



Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddlrectie Beleld 
Mlnlsterle van Defensle 

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

M 
E mindef.nl 

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

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

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

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

CC: 

Onderwerp: 

BS/ALJDCO 

@minezlc.nl> 
dinsdag 8 september 2020 14:45 

BS/Al./HDBl @rijksoverheid.nl; 
EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 

BS/Al./DJZ/Cluster CR; BS/AljDJZ/Cf BST 
RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Doc486 

Bijlagen: WGB Defensie.pdf; FW: Verklaring van geen bezwaar Windplan Blauw (d.d. 7 
augustus 2018, nr. DHW-2018-0100316082-DV) 

Dag et al, 

Nav je reactie. lk 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). Omv de rode toevoeging wordt eea mi in een keer 
heel duidelijk. 

Een nieuwe ruimtelijke procedure voor een geheel nleuwe radarlocatie gaat zeker voor emstige vertraging van 

de windparken zorgen en belemmert dus de kabinetsdoelen van 6000 MW. 

En bijgevoegd de belde, afgegeven WGB's. 

Gr 

Van: mindef .nl 
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 12:56 
Aan: ) ; mindef.nl; 
CC: mindef.nl; @mindef.nl; 
Onderwerp: Re: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Goedemidda@ et al, 

@rijksoverheid.nl; 
mindef.nl 

Eerste punt (zonder de fiches voor mete 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: w ist ik niet meer. lk heb de VvGB opgevraagd. Als ik die heb, kan ik de tekst evt. aanpassen. Oat wordt 
dan morgenochtend. 

Groet, 

-
Van @minezk.nl> 
Datum: maandag 7 september 2020 om 19:01:31 
Aan: '1 BS/AL/HOB"< mlndef.nl>, " EMSD, CLSK/PLV C-



LSK/DO/C41SR/SAIR C2" < mindef.nl>, @riiksoyerbejd.nl" rnksoyerbejd.nl>, 
)~ (a)minezk.nl> 

Cc:,, EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr" < 

BS/ AL/DJZ/Cluster CR" @mindef.nl>, " 
mindef.nl>, 

BS/ AL/DJZ/CI BST'' 
< mindef ,nl> 
Onderwarp: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

lk heb opmerkingen bij een paar passages. Zle mijn reactie, met een rode tekstkleur 

• Een nieuwe ruimtelijke procedure voor een geheel nieuwe locatie gaat zeker voor ernstige 

vertraging van de wlndparken zorgen en belemmert dus de kabinetsdoelen van 6000 MW. 

lk heb hler grote moelte mee. Dit omdat er in Flevoland ruimtelijk gezien voor zulke grote windparken ecbt geen 
alternatieve, aanvaardbare plekken zijn. Dit overigens nog los van bet feit dater 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: 

Vraag: 

• In de provincie Flevoland (en omliggende provincies) zijn in ruimtelijk opzicbt geen andere plekken 

beschikbaar om een dergelijk hoeveelheid aan windenergie op te wekken. Dit nog los van bet feit 

dat door betrokken ministers bet Rijksinpassingsplan reeds is vastgesteld (en bij 1 van de 

windparken zelfs al onberroepelijk is) 

Er staan momenteel al wlndturblnes In Flevoland op de locatles van de gaplanda wlndmolenparken. Zorgen deze 
bestaande turbines nlet ook voor verstorlng? 

Antw: 
De verstoring van de buidige radar door de bestaande wlndturbines in Flevoland overscbrijdt de norm niet. 

• Mi bandig om bier 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: 

Weerom moat eerst de nleuwe radar operatloneel zljn, voordat de wlndparken In Flevoland gereallseerd kunnen 
worden? 
Een voorwaarde voor reallsatie 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 
wlndmolenpark. 

Antw: 
In de toetsing voor de windparken in Flevoland bleek dat deze een onacceptabele verstoring zullen veroorzaken 
voor de bestaande radar In Nieuw Mllligen. Om deze reden kan Defensie geen WGB afgeven. Wanneer de radar in 
Nieuw Milligen uitgescbakeld 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 dater 
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 bier 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: mindef.nl: @riJksoverheid.nl: @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
CC: mindef.nl; @mindef.nl: mindef.nl 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Hi 

Dank voor de aanvulling. lk heb suggesties en aanpassingen verwerkt tot een nieuwe versie. 

@ : kunnen jullie meekijken in het fiche windmolenparken en SMART-L radar? 

Groet, 

From: 
Sent: vrijdag 4 september 2020 14:04 
To: @rijksoverheid.nl' 
Cc: BS/AL/HOB< 
< mindef .nl> 
Subject: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Hol 

In bijlage mijn bijdrage aan de fiches. 

ri!ksoverheid.nl> 
min def .nl>; 

< mindef.nl> 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 

In het fiche over de windparken heb lk redelijk wat aangedragen. Het andere fiche alleen een paar correcties. 

Goed weekend, 

-
Van: BS/AL/HOB< mlndef.nl> 
Verzonden: woensdag 2 september 202015:16 
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 hlj er nog voor bij 
jou op het net, zo niet, dan ja vrijdag is prima. 

From: < mindef.nl> 
Sent: dinsdag 1september2020 20:45 
To: BS/AL/HOB< mlndef.nl> 
Subject: Re: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Ga ikdoen, 

Wat is de deadline? Is vrijdag goed? 

Groet, 

- 3 



Van:" BS/Al/HOB"<> mindef.nl> 
Datum: dinsdag 1 september 2020 om 12:11:42 
Aan:'' < mindef.nl> 
Onderwerp: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Hi 

Kan jij In bljgevoegde 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 
Mlnlsterle van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 

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

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

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



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

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

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

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

BS/AL/DCO 

@minezk.nl> 
woensdag 9 september 2020 12:35 

Doc490 

BS/AL/HOB; rijlcsoverheid.nl 
CC: EMSD, BS/AVOS/Dir. Plan./AfdLuOptr; 

BS/AL/DJZ/Cluster CR; BS/AL/DJZ/CI BST 
Onderwerp: RE: Fiche's 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 
aanpasslng gedaan. 
Gr 

Van: mlndef.nl 
Verzonden: woensdag 9 september 2020 11:36 
Aan: mindef.nl; 
CC: mindef.nl; @mindef.nl; 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Hoi 

Prima lijkt mlj. 

lk heb nog een stuk tekst op pagina 5 (over de norm) aangepast. 

Groet, 

-
Van: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 9 september 2020 10:18 
Aan: ' @minezk.nl>; 

< 

CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr < 
BS/AL/DJZ/Cluster CR @mlndef.nf>; 
< mindef .nl> 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Allen, 

nog een enkele aanvullende tekstuele 

) ; 
mindef.nl 

mindef.nl>; 
mindef.nl>; 

BS/ AL/OJZ/CI BST 

@rijksoverheid.nl 

@minezk.nl>; 
@riiksoverheid .n I 

Bij deze de opmerkingen verwerkt en een telcst suggestie gedaan. Zie track changes. 

Groet, 

From: @minezk.nl> 
Sent: dlnsdag 8 september 2020 14:46 
To: ) @mlnezk.nl>; 

Cc: 
BS/ AL/DJZ/Cluster CR 

< 

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

BS/AL/HOB< 
mindef .nl>; 

mindef.nl>; 
BS/ AL/DJZ/CI BST 

mindef.nl>; 
rijksoverheid.nl 



< mindef .nl> 
Subject: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Naast de aanvullingen van heb ik nog enkele aanpassingen in groen. 

Vr.gr 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 7 september 2020 19:01 
Aan: mindef.nl' < mindef.nl>; mindef.nl; @rijksoverheid.nl; 

@minezk.nl> 
CC: mindef.nl: @mindef.nl: mindef.nl 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Dag 

lk heb opmerkingen bij een paar passages. Zie mijn reactie, met een rode tekstkleur 

Vraag: 
Er staan momenteel al wlndturblnes In Flevoland op de locatles van de geplande wlndmolenparken. Zorgen deze 
bestaande turbines nlet ook voor verstorlng? 

Antw: 
De bestaande windturbines zljn met een maxlmale tlphoogte van plm. 110 meter veel kleiner dan de beoogde 
nieuwe turbines met een tiphoogte van 248 meter. 
De verstoring van de huidige radar door de bestaande windturbines in Flevoland overschrijdt daardoor de norm 
nlet. 

Vraag: 
Waarom moet eerst de nleuwe radar operatloneel zljn, voordat de wlndparken In Flevoland gereellseerd kunnen 
worden? 
Een voorwaarde voor realisatie van de wlndparken Is dat zij geen radarverstoring veroorzaken op radars van 
Defensie. Dit wordt getoetst met een radarverstorlngstoets als onderdeel van windpark projecten. Als er geen 
verstoring optreedt, geeft Defensie met een Verklaring van Geen Bezwaar toestemmlng voor de komst van een 

wlndmolenpark. 
Aan windpark Blauw is gedeeltelljk een onvoorwaardelljke WGB verleend. Voor een deel van windpark Blauw, en 
voor geheel windplan Groen, is een WGB 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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omdat Defensie het realistisch achtte dat de verplaatslng tljdig gerealiseerd zou zijn om de w lndparken niet in de 
problemen te brengen. 

Om deze reden kan Defensie geen WGB afgeven. Wanneer de radar in Nieuw Milligen u1tgeschakeld wordt omdat 
de nieuwe radar operationeel wordt genomen, verva lt 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 ender de voorwaarde dat er 
een nieuwe radar operationeel is (wat in geval van wp Blauw geldt voor slechts 1 van de 3 lijnen; dlt 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: mlndef.nl < mindef .nl> 
Verzonden: maandag 7 september 2020 09:10 
Aan: mlndef.nl; @ri!ksoverheid.nl; 

@minezk.nl> 
CC: mindef .nl; @mindef.nl; 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv TB Herwljnen 

@mlnezk.nl>; 

mindef.nl 

Dank voor de aanvulllng. lk heb suggesties en aanpassingen verwerkt tot een nieuwe versie. 

@ : kunnen jullie meekijken in het fiche windmolenparken en SMART-l radar? 

Groet, 

From: 
Sent: vrijdag 4 september 2020 14:04 
To: 'ronald.kaat@rijksoverheid.nl' 
Cc: BS/Al/HOB< 
< mindef.nl> 
Subject: RE: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Ho 

In bijlage mijn bijdrage aan de fiches. 

ri!ksoverheld.nl> 
min def .nl>; 

< mindef.nl> 

EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 

In het fiche over de wlndparken heb ik redelijk wat aangedragen. Het andere fiche alleen een paar correctles. 

Geed weekend, 

-
Van: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
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: dlnsdag 1 september 2020 20:45 
To: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Subject: Re: Fiche's tbv TB Herwijnen 

Ga lkdoen, 

Wat is de deadline? Is vrijdag goed? 

Greet, 

-
Van: " BS/Al/HOB"< mindef.nl> 
Datum: dinsdag 1september2020 om 12:11:42 
Aan: " < mindef.nl> 
Onderwerp: Fiche's tbv TB Herwijnen 

HI 

Kan j ij 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 Beleld 
Ministerie van Oefensie 

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

M 
E mlndef.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelljkheld 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. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voqr u is bestemd. lndien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievetijk aan u Is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc496 

Het operationele perspectief 

Wlndparken 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 radarlocatle, kan de CLSK in mindere mate voldoen aan haar operatlonele 

taakstelling: het bewaken en beveiligen van het luchtruim, de ondersteuning van de civlele 

autorlteiten en het begeleiden van het CLSK F-16 en F-35 trainlngsprogramma. De radardekking 

vanaf het AOCS NM Is reeds zeer matlg door het omllggende hogere terreln, deze wordt dan dus 

nog minder. De plekken waar radarverstorlng van door windparken Blauw en Groen optreedt, 

vallen voor een belangrijk deel binnen het radarbereik van de SMART-Lin Wier, nadat deze in 

gebrulk 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 nlet 

optlmaal kunnen warden gebruik in de z.g. stare-modus, omdat dan de SMART-L in Wier niet meer 

de dekklng kan verzorgen in de richtlng de wlndparken Blauw en Groen. Deze sltuatle blijft bestaan 

totdat de SMART-Lop Herwijnen of een alternatleve locatie is opgeleverd. Macht Oefensie 

onverhoopt aangewezen blijven op het AOCS NM als radarlocatie, dan zal met de plaatslng van de 

SMART-Lop het AOCS NM de radarverstoring door de windparken Blauw en Groen In enlge mate 

minder zljn dan dat nu het geval Is met de MPR. Echter, de radarverstoring door wlndparken Blauw 

en Groen blljft boven-normatlef. Oat geeft dan weer, samen met de slechte dekking door het 

omliggende hogere terrein, een zeer matlg radarbereik. Oat heeft dan blijvende negatleve 

gevolgen volgen voor operatlonele taakultvoerlng van CLSK. 



BS/AUDCO 

Van: 
Varzonden: 

@tno.nl> 
woensdag 23 september 2020 08:53 

Aan: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/OOIC41SR/SAIR C2 
CC: 
Onderwerp: RE: Radarverstoring Blauw en Groen 

Beste 
Ja hoor, bel me gerust. lk zit thuls te werken dus ik ben mobiel berelkbaar op 

From: @mindef.nl 
Sent: woensdag 23 september 2020 08:34 
To: 
Cc: 
Subject: Radarverstoring Blauw en Groen 

Goedemorgen 

Doc497 

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 I 

Groet, 

-. -· . .:._ . ~· _/ . . .. . 

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

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

This message may contain lnformaHon that la not Intended for you. H you are not the addressee or H this message was sent to you by mistake, you 
are requested to Inform the sender and delete the message. TNO accepts no Bablllty for the content of ttis 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. 

[Paglnanummer] 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Dank, 

Groet, 

-
Van: 

BS/AL/DCO 

, EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
woensdag 23 september 2020 16:39 

RE: Aanpassen zendbundel 

Verzonden: woensdag 23 september 2020 10:49 
Aan: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: RE: Aanpassen zendbundel 

-

Doc498 

Nog even het volgende; je vroeg me: kan de zendbundel rlchtlng Herwijnen niet opgetild warden? lk 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, maar dat is dan 'meerwerk'. 

Vriendelijke greet, 

-
From: @mindef.nl (ci>mindef.nl> 
Sent: Wednesday, September 23, 2020 8:34 AM 
To: @tno.nl> 
Cc: l@tno.nl> 
Subject: Radarverstoring Blauw en Groen 

Goedemorgen 

Kunnen we ajb deze ochtend nog even bellen over de radarverstorlng (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. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwljderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 



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

This message may contain infonnation that is not intended for you. II 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. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for 
damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hoi 

BS/AL/DCO 

donderdag 24 september 2020 17:35 
BS/ AL/HOB 

RE: Fiche's tbv WGO d.d. 26 oktober 

Mooi, ik ga morgen knutselen aan de twee fiches. 

Groet, 

-
Van: BS/ AL/HOB 
Venonden: donderdag 24 september 2020 16:32 
Aan: 
Onderwerp: RE: Fiche's tbv WGO d.d. 26 oktober 

Hi 

DocSOO 

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/HOB< mindef.nl> 
Subject: RE: Fiche's tbv WGO d.d. 26 oktober 

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 
locatle Herwijnen gekomen? 

Ik ga morgen ochtend beginnen aan de fiches drugssmokkel en tijdelijke oplossing. 

Groet, 

-
Van: BS/AL/HOB< mlndef.nl> 
Venonden: 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 bij gevoegd fiche over de overweging 
locatie/alternatieven dan Herwijnen VOOR de RCR tussen periode 2009 -2015 tot aanschaf perceel in 
Herwijnen. Met heb ik nag een beetje heen en weer gesproken over de A en B brief en wat daar 
in staat. Je gaf aan dat je er eind deze week op terug zou komen, dus ik stuur j e bij deze nag even 
onderstaande gesprek door zodat we daar iets mee kunnen nag. Mogelijk heb je dat al, maar dan heb 
je deze extra info. 

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

Hoi 

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

Bedenk oak dat het aansluiten ( 2 extra zelfde radars) 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 BMD. etc. En het blijkt dat j e 
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 vlnd lk erg kart 
door de bocht en is niet waar! 

MVG 

Van: BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 23 september 2020 08:26 
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN<UN.Berrevoets@mindef.nl> 
CC: Morren, P, Ors., DMO/PROJN/PROJNDIP<P.Morren@mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Fiche's tbv WGO d.d. 26 oktober 

Hi 

Dank voor het toesturen van het volledige document. Ik was vooral oak op zoek naar info over waarom 2 
radars en niet 5 zoals in Belgie. 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/ AUHDB" < 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 
opties! ! 
De rest is ook leesbaar in B-document. (gevoegd) 
MVG 

4.3.3 . Alternatieve realisatieopties 
4.3.3.1. Ref. A paragraaf 6.2 stelt dat eventuele realisatieopties, anders dan twee actieve 
radarsensoren, in de B/C fase moeten worden onderzocht en mogelijk kunnen leiden tot een andere 
kwantitatieve invulling van de behoefte. Daarbij wordt de mogelijkheid voor invulllng van de behoefte 
door middel van passieve sensoren genoemd. Deze mogelijkheid wordt hieronder nader uitgewerkt . 
Andere mogel ijke 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 reeel 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 warden daarom in deze Voorstudie buiten 
beschouwing gelaten . Ook mogelijke nieuwe experimentele toepassingen zoals "RAEBELL" (Randstad 
Effectieve Bewaking Lage Luchtruim) warden 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 
realisatieopt ies mogelijk de kwantitatieve behoefte kan veranderen . Een eventuele aanpassing van de 
kwalltatleve behoefte daarbij wordt niet genoemd. Het uitgangspunt Is daarom dat de functlonele en 
kwalitatleve behoeften aan luchtruimwaarneming ook bij andere realisatieoptles overelnd blljven 
staan . TNO heeft in 2010 een onderzoek gedaan naar "Passive Radar, Advantages and Threats" (Ref. 
I). 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 gebrulk van zogenaamde " illuminators of opportunity" oftewei 
" gelegenheidszenders". Dit zijn meestal FM radiozenders of (digitale) TV/Radio zenders die in de buurt 
van, en in "line of sight" staan met de passieve radarontvanger. Het voordeel van dit systeem is dat 
het voor de waarnemlng van doeien 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 kwaiiteit 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 warden genoemd, dat het systeem slechts werkt 
indien het doel zelf energie uitstraalt en dat het doel zelf moet meewerken aan zij n waarnemlng door 
het systeem. Daarmee voldoet dit systeem niet aan een van de functionele basis eisen van "non
cooperatieve" waarnemlng. Tot slot zij opgemerkt dat voor beide passieve systemen (PCL en PET) de 
huidige operationele toepassing zich slechts beperkt tot een aanvulling op actleve systemen. Passieve 
systemen warden (nog) niet toegepast als vervangend alternatief voor actieve 
Luchtverded igi ngsensoren. 

4.3.3.5. Alie huidige bestaande passieve radarsystemen voldoen op een of meerdere punten niet 
aan functionele basiseisen die in de behoefte aan de vervangende capaciteit zljn gesteld en vormen 
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daardoor geen valide alternatief voor realisatie. Passieve systemen zullen daarom verder ntet 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 
real isatieoptie en kan worden geconcludeerd dat twee (actteve) sensoren van het type "Lange afstand 
Lucht-werde-,digings- radar" de enige mogel ijke 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 Luchtverdediglngsradar" 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 basiselsen 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 kwalltatieve operationele en technische eigenschappen van de 
nieuwe capacltelt moeten voldoen aan Ref. D (de zgn. "ACCS Criteria & Standards") blijkt niet 
rea llstisch. Uit praktlsch realiseerbaar oogpunt zou het beter zijn om Ref. D te zien als technische 
richtlij n waarvan ook om goede redenen kan worden afgeweken. Ook de eis voor de beschikbaarheid 
van de capaciteit moet nader worden geevalueerd en zal moeten warden bij gesteld 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 projecttolerant ies 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 els voor het detectiebereik waarbij de mogelijke 
consequenties hiervan voor andere eisen moeten worden onderzocht. Ten aanzien van standaardisatie 
zal een els voor interfaces conform de AWCIES en ASTERIX standaarden voldoende zijn . Er bestaat 
geen speclfieke 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 
koppellng zijn momenteel nog onzeker. Voor deze eis zal naar het zich laat aanzien een ontwikkel ing 
van beperkte financiele omvang noodzakelijk zijn. Voorts zal er bij het amoveren van de oude 
infrast ructuur rekening moeten worden gehouden met asbestsanering. Bij een locatiewijziging voor 
een of beide sensoren zal tevens rekening moeten worden gehouden met locatiebeveiligingsaspecten. 
Deze aspecten zijn niet meegenomen in de behoeftestelling en vormen daarmee ook (ext ra) financiele 
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 
Luchtverdedlgingsradar"; 
• 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 reeel wordt geacht; 
• de els voor het detectiebereik van de sensoren te heroverwegen; 
• voor standaardlsatie 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/HOB< mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 17:30 
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN @mindef.nl>; DMO/ PROJN/ PROJN 
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DIP @mjodef.nl> 
Onderwerp: Fwd: Fiche's tbv WGO d.d. 26 oktober 

Hi en 

Nav onderstaande bchoeftc om te vcrklarcn waarom we 2 radars willen ipv 5 zoals Bclgic, was ik met 
in gesprek over de mogelijke argumentatie vanuit Cl.SK/DMO daarvoor. Ile heh toen de A en B brief nog 
even nagelezen en de B brief uit 2014 'vcrvanging medium power radar' geeft aan dat Defensie blijft bij de 
2 radars en niet mcer te willen. Maar doet dat ook rcdelijk makkelijk af met 'anderc optics voldeden niet aan 
de eiscn van Defcnsie,. 

Is er ergens binnen DMO documentatie waarom alternatieven niet voldeden aan de eisen van Defensic en 
welke eisen dit waren? Niet om dit document naar buiten te brengen, maar wel om mogelijk bet publiek 
bcter te informercn. 

Groet, 

Van: " ( < tno.nl> 
Datum: dinsdag 22 september 2020 om 13: 14:23 
Aan: " BS/AUHDB" <i 

DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH" 
Cc:" ( < 

mindef.nl>, 
@mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Fiche's tbv WOO d.d. 26 oktobcr 

-
Ing., 

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

-
From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Tuesday, September 22, 2020 12:03 PM 
To: @min def .nl: < tno.nl> 

Cc: < 

Subject: RE: Fiche's tbv WGO d.d. 26 oktober 

Art 11 

From: DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH 
Sent: dinsdag 22 september 2020 12:01 
To: BS/AL/HOB< 
Cc: tno.nl' < 

mindef .nl>; 
tno.nl> 

Subject: RE: Fiche's tbv WGO d.d. 26 oktober 

Art. 11 

Gr. 

@mindef.nl> 

tno.nl' < 

5 



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

@mindef.nl> 
Subject: RE: Fiche'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/HOB< mindef.nl> 
Cc: < tno.nl>; OOSCO/DGO/CEAG/EC/SH 

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

Haai 

Zeer bedanktl lk ga vandaag een klus voor Rljkswaterstaat 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 Belgle heeft gedaan?' Misschien deze vraag ook toevoegen? (Of misschien 
had je hem al? lk heb niet secuur gelezen ... ) 

Groetl 

-
From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Tuesday, September 22, 2020 11:16 AM 
To: ( < 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 TB, 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 TB 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 
lnhoud daarvan kan ik naar verwachtlng oak gebrulken voor de feitelljke vragen ronde tussen 29 sept 
en 12 oktober. Een aantal daarvan heb lk bljgevoegd, maar heb ik jullle advles/lnput nodlg. 

Zouden jullle deze week In deze fiche's kunnen meeschrljven en denken? In een enkel geval vraag ik 
om concrete zaken. Verder zou lk graag wlllen vragen of jull ie mogelijk op basis van de afgelopen 
periode nag lnsplratte hebben voor Q&As. Een aantal heb ik al bedacht, maar die wil lk de komende 
dagen verder uitwerken zodra de inhoud oak verder rend komt. 

Ats 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 
Mlnlsterle van Defensle 

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

M 
E mindef.nl 

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

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

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

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

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

Graag gedaan! 

Goed weekend, 

Art 11 

85/AL/DCO 

• 

vrijdag 25 september 2020 16:05 
BS/Al/HOB 

RE: Fiches WGO 26 okt tijdelijke oplossingen 

Van: BS/ AL/HOB 
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 15:59 

Doc 503 

Aan: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; EMSO, CLSK/PLV C-

LSK/DO/C41SR/SAIR C2 ; AOCS NM/710SQN 
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.11 bij deze even de inhoudsopgave van de 
bundel voor jullie. 

To be continued! Art. 11 

Greet, 

From: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr< mlndef.nl> 
Sent: vrijdag 25 september 2020 15:41 
To: < mindef.nl>; 

AOCS NM/710SQN mindef.nl>; BS/AL/HOB < 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/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>; 

AOCS NM/710SQN mjndef.n!>; BS/AL/HOB< mlndef.nl> 
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tijdelijke oplossingen 

et al, 

Oat van die kleinere sensoren heeft toch een relatie met het eerder zoeken naar een interim systeem. 
Oat 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 OMO PL MMR. 

Greet, 



-
Van: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr < 
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 15:23 
Aan: AOCS NM/710SQN 

< mindef .nl>; 
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tijdelijke oplossingen 

Bljgevoegd het fiche met mljn aanvulllngen. 

mindef.nl> 

mindef.nl>; 
BS/AL/HOB <: mindef.nl> 

Tevens nog een algemene opmerklng op de tljdelljke oplosslng meerdere sensoren? In hoeverre wlllen wlj daze 
Oberhaupt benoemen/opbrengen en moeten wlj ons nlet gewoon beperken tot de enlge "reallstische" optle, 
namelljk de nleuwe SMART-L tljdelljk ergens neerzetten. 

Groat, -
Van: AOCS NM/710SQN miodef.nl> 
Verzonden: vrljdag 25 september 2020 14:35 
Aan: < mindef.nl>; 
BS/ AL/HOB < mindef.nl>; EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
< mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tljdelijke oplossingen 

Kleine aanpassingen. Niks inhoudelijks 

Van: < mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 13:43 
Aan: BS/AL/HOB< mindef.nl>; AOCS NM/710SQN 

mindef.nl>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr < mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Fiches WGO 26 okt: tljdelljke oplosslngen 

En de tweede fiche: tijde!ijke oplossingen 

Van: BS/AL/HOB< mlndef nl> 
Verzonden: maandag 21 september 2020 12:22 
Aan: < mindef.nl> 
Onderwerp: Fiches WGO 26 okt 

Hi 

Voor het wetgevingsoverfeg d.d. 26 oktober verwachten we dater 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 
luchtruimbewaking als primaire taak) 
Fiche tijdelijke oplossing: het bewonerscomite radar nee heeft: de optle geopperd om een 
t ijdelljke oplossing voor de radar te verzinnen zodat eerst nu idles zeker kan worden dat het 
veilig is. Kunnen we toelichten waarom een tijdelijke oplossing niet mogelijk is? (Mijn voorstel : 
t ijdelijke oplossingen zijn glijdende schaal om alsmaar uit te stellen, daamaast 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 
Ministerle van Oefensie 

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

M + 

E mindef.nl 
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Doc 550 

BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 

• EMSD, CLSK/PLV C-LSK/00/C41SR/SAIR C2 
maandag 12 olctober 2020 16:32 

Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
CC: , BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; 

Onderwerp: 

Hoi 

MA, BS/AL/DGB/OMV 
RE: Herwijnen 33, 87 

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 fuchtverkeersleidingsradars. 
• Komen er meer LARCE systemen? (De woorden van de 

• Art 10 (2){8) 

: "M 10 (2) (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, 

-
I MA, BS/ AL/DGB/OMV 

Verzonden: zondag 11 olctober 2020 23:00 

Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSl</DO/C41SR/SAtR C2 
CC: BS/AL/DGB/DMV/AFO VASTG; , MA, BS/AL/OGB/OMV 
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 gevechtsleidings en verkeersleidlngsradars er nu voor staan en water 
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 
dlcht? 
Hoeveel van de 13 I-ARCE radars staan er al en hoeveel komen er nog? 

Kun je deze met spoed oppakken? 

Dlrecteur lntegraal Beletd 

Dlrectoraat Generaal Beleld 
Mlnlsterle van Defensle 
Kalvennarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I kamer A-23 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M: 
@m)Odef.nl 

www.defens1e.nl 

Offlder Toegevoegd 



M: 

Secretartaat: 

T: 

@mln<lef.n! 
46 

tft!Jl!Odef.n! 

(op woensdag flex} 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Goedemorgen 

BS/AL/DCO 

@rijksoverheid.nl> 
maandag 12 oktober 2020 10:43 

BS/Al/DGB/DMV I AFD VASTG; 

Doc 551 

BS/Al/DGB/DMV; DMO/PROJN/PROJN DIP 
RE: Herwijnen 42 en 93 
Reactie Raadvragen Radarpost Wier (2).pdf 

MA, 

Bij de radarpost Wier is er geen sprake van de gevoeligheid, zoals die wel aan de orde is bij Herwijnen. 
Oat komt omdat op deze locatie al decennia een grate 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 nodlg om het nieuwbouwproject te realiseren. 

Oaardoor was er ook geen noodzaak voor een inspraak of communlcatietraject met omwonenden. 
Uiteraard heeft er wel de vereiste publicatle van de omgevingsvergunningen (bouw en milieu) en later nogmaals 
t.b.v. de 24/7 in gebruik neming plaatsgevonden. 
Daartegen heeft niemand een zienswijze lngediend. Het project heeft in tegenstelling tot de radar van Herwijnen 
dan ook niet geleid tot commotie of door omwonenden geulte zorgen. 
Wei hebben er enkele artikelen in de regionale media gestaan over het bouwproject, ook die hebben niet geleid tot 
beroering. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=ria&uact=S&ved=2ahUKEwjchMm8za7s 
AhWEjKQKHU3NCpMQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lc.nl%2Ffriesland%2Fwaadhoeke%2FDe-nleuwe
radar-van-Wier-ls-net-als-de-F-35-25237261.html&usg=AOvVaw3SShoy8mAyat9tdDcZjzvA 

Vanzelfsprekend heeft er wel het nodige vooroverleg met de gemeente Waadhoeke plaatsgevonden. 
Het Ministerie van ILenT is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning, 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 OMO en ik hebben twee maal met leden van de welstandscommissie gesproken en het ontwerp 

toegelicht. Daarblj stuitten wij op een kritische opstelling van de commissie. Oit heeft oak tot twee maal toe geleid 
tot een negatlef 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 economlsche en 
functlonele redenen, alsmede gelet op de huidige situatie, naast zich neer te leggen. Het college adviseert de minister 
voorts om in dit geva/ te oorde/en dot de het plan we/ voldoet aan de redelijke eisen van we/stand, m~shet gebouw 
in een matte donkergroene k/eur (bijvoorbeeld RAL 6009) zal warden 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. 

lk hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

met vriendelijke groet, 



Belangenbehartiger Oefensie in Fryslan, Groningen, Drenthe en Overijssel 

Cluster Ruimte I Seetie Omgevingsmanagement 

Afdeling Klant en Vastgoedmanagement/ Directie Vastgoedbeheer 
Rij ksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Postadres: 
Postbus 16169 
2500 BO Oen Haag 

Van: 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 09:40 
Aan: mindef .nl; 
CC: mindef.nl; mindef.nl; 
Onderwerp: RE: Herwijnen 42 en 93 

Goedemorgen, voor Wier is dat traject door collega 
wit jij deze vragen beantwoorden? 

Greet 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: mindef.nl 
Verzonden: 12 okt. 2020 09:10 
Naar: " 
Cc: mindef.nl: 
< rilksoverheld.nl> 
Onderwerp: RE: Herwijnen 42 en 93 

Goedemorgen 

rijksoverheid.nl> 
mindef.nl; 

@mindef.nl 

gedaan. 

@mlndef.nl; " 

lk ben hier niet {direct) bij betrokken geweest, dat is afgehandeld door 
PL OMO). 

Groet, 

-
Van: MA, BS/AL/OGB/DMV 
Verzonden: zondag 11 oktober 2020 23:42 
Aan: 

rijksoverheid.nl> 
CC: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < 
BS/ AL/DGB/DMV mindef.nl> 
Onderwerp: Herwijnen 42 en 93 

mindef.nl> 

< 

mindef.nl>; 

2 

en (vorige 

mindef.nl>; 

MA, 



en 

Kunnen jullie ons helpen met de beantwoording van vragen 42 en 93 van de 114 

Er is een vergunnlngentraject doorlopen in de gemeente waar Wier ender valt. Kunnen jullie beeld en geluid geven 
bij wat daar is geb~urd op het gebied van zienswijzen. Maar ook op het gebied van communlcatie. 

-
Directeur lntegraal Beleid 

Directoraat Generaal Beleld 
Mlnisterie van Defensie 
Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I kamer A-23 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M: 
mindef.nl 

www.defensie.nl 

Officier Toegevoegd 

mindef.nl 

M: 

Secretariaat: 

@mindef.nl 

T: 
(op woensdag flex) 

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

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

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

BS/Al/DCO 

MA, BS/AL/DGBi 
maandag 12 oktober 2020 12:19 

( 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

RE: n.a.v. jouw AD artikel 

Dank voor het snelle, duidelijke en prettige antwoord 

From: 
Sent: maandag 12 oktober 2020 11:23 

To: 
MA, BS/ AL/DGB/DMV 

Cc: 
subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel 

Dame, Heren, 

Art. 10 (1) (bl 

omdat dit gerubriceerde informatie betreft. Art 10 (1} (b) 
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BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; 

:! ... -- . . 
i!iir~-~ . . . _ :: . . -. . . . . .. - . - . . - . . . . . - . . . . . . - , 

~- ;. . . - -:- ,_..--. - - - - . ·. . ·. . ~- . ·. . . -- ... '· 

Dus, ik zou als volgt antwoorden:Art 10 (1) (bl 

Met de vriendelijke groet, 

-
From: < tno.nl> 

Sent: Monday, October 12, 2020 10:12 AM 
To: ( < tno.nl> 
Cc: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl 

SUbject: RE: n.a.v. jouw AO artikel 

Ha 

lk denk dat jij wel snel van antwoord kan voorzien, svp. 

Grt 



Senor research scientist 
Electronic Defence 

T 
M 
E 

Location 

tno.nl 

This menage may contain Information that Is not Intended for you. If you are not the addressee or If this message was 
sent to you 17f mistake, you ant requested to lnlonn the sander and delete the message. TNO acx:epts no labluty for the 
content of this e-mal~ for the manner In which you use l and for damage of any kind rasultlng from the risks lmerent to 
the electronic transmission d messages. 

mindef.nl mindef.nl> 
Sent: maandag 12 oktober 2020 10:10 
To: < tno.nl> 
Cc: mindef.nl; mindef.nl 
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel 

From: 

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, BS/ AL/DGB/DMV mindef.nl> 
Cc: < mindef.nl>; 
BS/ AL/DGB/DMV / AFD V ASTG < mlndef.nl> 
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel 

Ha 

Het vermogen van de SMART-Lis, net als een paar andere technische parameters, 
Ilg niet geschikt voor openbare publicatie. 

de merking Staatsgeheim. 

Dusik denk dat we wel veldsterkten, net als voor de SMART-L, kunnen berekenen voor de MPR, lk zal daar met 
van gedachten wisselen. Vrljgave van Staatsgeheime informatle zoals het RF-vermogen van de SMART-L ligt niet in 
mljn mandaat maar dat zal je waarschljnlijk mij ook niet vragen. 

Grt 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T-+ 
M 
E 

Location 

-=====:11;;;-no· nl 

This message may contain Information that Is not !~ended for you. If you 818 not the addressee or If this message was 
sent to you l7f mistake, you are requested to lnfoon the sender and delete the message. TNO accepts no Uablnty for the 
content of this e-maJ1, for the mamer In which you use It and for damage of any kind resulting from the rfsks Inherent to 
the electronic transmission d messages. 

mlndef.nl mindef.nl> 
Sent: maandag 12 oktober 2020 09:02 
To: < 

Cc: mindef .nl: 
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artlkel 

tno.nl> 
mindef.nl 

2 



Yep en vermogen 

From: < 

Sent: maandag 12 oktober 2020 08:58 
To: MA, BS/ AL/DGB/OMV 
Cc: 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < 

Subject: Re: n.a.v. jouw AD artikel 

Ha 

mindef.nl> 

mindef.nl> 
< mindef.nl>; 

Even voor de zekerheid checken Jouw vraag over de plek en tijd gemlddelde veldsterkte betreft een vergelijking 
tussen de MPR en SMART L? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 11 okt. 2020 om 22:31 
volgende geschreven: 

en I of 

m!ndef.nl" mjndef.nl> het 

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 

Dtrecteur lntegraal Beleld 

Dlrectoraat Genetaal BeleJd 
Mlnlsterte van Defensle 
Kalvermarkt 33 I 2511 C8 I Den Haag I kamer A-23 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Nethertands 

M: 
mlndef.nl 

www.defenSJe.n! 

Offlder Toagevoegd 

M: 

Secretartaat: 

T: 

m1ndef.nl 

t 
@mtncief.nl 

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

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

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

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

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

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

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

Van: 
Verzonden: 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Ha 

<: 
maandag 12 oktober 2020 10:56 

(" 

RE: n.a.v. jouw AD artikel 

Jawel. lk schakel ook nog even met komt denk ik wel goed. 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 
E 

tno.nl> 

Location 

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

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

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

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

electronic transmission of messages. 

mindef.nl 
Sent: 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 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 09:02 
Aan: < 

CC: 
BS/ Al/DGB/DMV / AFD V ASTG < 
Onderwerp: RE: n.a.v. jouw AD artikel 

Yep en vermogen 

From: < 
Sent: maandag 12 oktober 2020 08:58 

mindef.nl> 

mindef.nl> 

< mindef.nl>; 
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To: MA, BS/AL/DGB/DMV mjndef.nl> 
< Cc: mindef.nl>; 

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 veldsterkte betreft een vergelijking 
tussen de MPR en SMART L? 

Verstuurd vanaf mijn !Phone 

Op 11 okt. 2020 om 22:31 
volgende geschreven: 

en I of 

11---- mindef.nl" mindef .nl> het 

Kun jij aangeven hoe het vermogen van de MPR en de SMART L zich tot elkaar verhouden? 
lk 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 verschlllen groat. Wat heb je van DEF nodig om dit 
te kunnen berekenen? 

@ dit is voor vraag 27 

Directeur lntegraal Beleid 

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

M: 
mindef.nl 

www.defensie.nl 

M: 

Secretarlaat: 

@mindef.nl 

T: 
(op woensdag f lex) 

2 



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

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

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

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

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

Van: ( <.... tno.nl> 
Verzonden: maanaag f2 oktober 2020 17:58 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

CLSK/PLV C-(SK/DQfC41SR/ISTAR&SP; 
EMSD, BSi'AUOS/Dlr. PlanJAfdluOptr 

Re: vragen voor fiche andere locatie Herwljnen 

• 
lk zal je mijn memo sturen, waarin op deze kwestie wordt ingegaan. Morgen even contact? 

Verstuurd vanaf mljn iPhone 

Op 12 okt. 2020 om 17:19 heeft het votgende 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. 11 of wij meer of 
minder dekking hebben, als ze er zeker van zouden kunnen zijn dat er lets minder strallng de grond 
berelkt, dan zullen ze dat met grote vasthoudendheid gaan elsen. Als blljkt dat die verlaging van het 
strallngsniveau echter totaat niet relevant is, dan is die discussie ook van tafel. Maar als er wet lets 
voor een ophoging van de antennepositie te zeggen zou zljn, dan wil je ook wel weten wat er met de 
effectiviteit van het radarbeetd gebeurt. Ats daar ook een plusje optreedt en geen vervelende 
neveneffecten, dan zou je ook met opgeheven hoofd kunnen voorstellen de omgevlng met zo'n 
gebaar tegemoet te komenAtl 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? 

lk wil niemand onnodig werk bezorgen, maar wanneer het lopende onderzoek dat hieronder 
noemt, oplevert dat door ophoglng wet een ktein beetje minder {schadetijke) straling de grond 
bereikt, dan zou het wel een compteet beeld geven wanneer je tegelijkertljd kan melden dat dit 
geen/posltief /negatief effect heeft op de radardekking. 

Het is maar een idee. 

Greet, 

Van: mindef.nl 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:37 
Aan: tno.nt; ; -mindef.nl 
CC: tno.nl; mlndef.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 ult een optiek van verlagen van de straling op de grond dan vanuit een optiek van het 

[Paglnanummer] 



verbeteren van de dekking. Weet ook dat de eerste lndlcatle zegt dat de winst (verlaglng strallng) 
zeer matlg Is. 

Groet, 

Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:03 
Aan: < rijksoverheid.nl>; 

mlndef .nl>; CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/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 oak nlet nodig om de antennepatronen aan te passen. lk 
vrees dus dat ik je met dit antwoord in het ongewisse laat. 

Vriendelijke groet, 

-
From: < rijksoverheid.nl> 
Sent: Monday, October 12, 2020 1:55 PM 
To: mindef.nl' < mindef.nl>; @mjndef,ol: 
< 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 Oodewaard. 

Een ophoging met een aantal meters (bljvoorbeeld een verdieping van 5 m op het nu ontworpen 
gebouw) in Herwijnen, is natuurlijk iets wat je altijd nog voorgesteld kunt krljgen (bljvoorbeeld om 
maar uit te sluiten dater op het maaiveld ter plaatse echt niets met straling kan gebeuren ... ). Mocht 
zich zoiets voordoen (haakt aan op de opmerkingen van dat je er geed aan doet 
om zo hoog mogelljk te gaan zltten), dan zou het goed zijn om te weten hoeveel hoger je 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 overte zeggen zljn? 

• 
Van: mindef.nl < mindef .nl> 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 13:40 
Aan: < rijksoverheld.nl>; @mlndef.nl; 

tno.nl 
Onderwerp: RE: vragen voor fiche andere locatie Herwijnen 

[Paglnanummer] 



Hoi 

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 een-op-een vervanging en 
de antennehoogte altijd 23 meter is geweest. lk weet niet wat de theoretisch optima le hoogte is. 

In geval van Gilze zijn de belangrljkste argumenten: 

• Te ver naar het zulden. 

• Het feit dat de vliegpatronen nlet In de buurt van de radar mogen liggen (hoe hoger de 
radar, hoe hoger de impact). 

• Een ophoging heeft (a) beperkte verbetering of (b) 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/C41SR/ISTAR&SP @mindef.nl>; 

tno.nl; 
< mindef.nl> 
Onderwerp: vragen voor fiche andere locatle Herwljnen 

Heren, 

Nu al veel dank voor jullie reacties. Het lljkt me duidelijk dat zowel Dodewaard, als Gllze-Rljen om 
vele redenen geen serieuze optie meer kunnen zijn. Oat zal de strekking van het fiche zijn. 

lk denk dat de aanhoudende discussie over alternatieve locaties Oberhaupt hiermee behoorlijk 
gesmoord kan warden. Zeker als ook wordt benadrukt dat het hoger plaatsen (ongeacht de locatie) 
nadellge effecten heeft op wat de radar op lage hoogte goed kan zien, zoals nog eens heeft 
samengevat. 

Art. 11 

Groet, 

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent 
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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. If you are not the addressee or if 
this message was sent to you by mistake,. you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 

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

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

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

---··------------ for lifecmmm-••---

Onderwerp 

Radamindertoetsing Windplan Groen Flevoland 

Geachte 

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek 
voor Windplan Groen in de gemeente Dronten, Flevoland. Een eerdere toetsing, 
zie briefnummer DHW-2019-RT-100322337, d.d. 2juli 2019 vertoonde een 
overschrijding van de norm voor de gevec:htsleidingsradar 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 bouwp/an 
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 els 'het bouwplan'. Voor de huidige aanvraag betreft dit de 
verwijdering van in totaal 59 windturbines en de plaatsing van 86 nieuwe 
windturbines. De coOrdinaten van de te verwijderen en te plaatsen windturblnes 
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 drle windturbine types: 
• Type 1: 4 MW klasse. Dit is een windturblne 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 vennogen tussen de 4.5 en 6.4 M'N, een maximale 
ashoogte van 166 men een maximaJe rotordiameter van 166 m. 

• Type 3: 5-6 M'N 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. 
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De toepessing van een windturblne met worst case afmetingen houdt in dat de 
berekende effecten op de radars altijd minder zullen zijn, als bij de kauze van de 
specifieke windturbine het opgewekt vermogen, maximale ashoogte en 
rotordiameter niet wordt overschraden. 

Oe uffgevoerde berekeningen 
TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie an 
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 Milligan 
Het Ministerie van Oefensie hanteert op de locatie van het windturbinepark ook 
voor de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan een detectiekans van minstens 
90% voor een doel met een radaroppervlak van 1 m2. Twee mogelijke optredende 
effecten zijn onderzocht: 
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

Na realisatie van het bouwplan voldoet deze aan de thans gehanteerde 2020 
norm. 

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de scheduwwerking van 
het bouwplan: 
Na reallsatie van het gehele het bouwplan wordt er niet meer voldaan aan de 
thens gehanteerda 2020 norm. Als echter de windturbines WT7 tlm WT9 
(HVN 1.7, HVN 1.8 en HVN 1.9), WT17 tlm WT19 (HVZ1.8, HVZ1 .9 en 
HVZ1 .10) en WT33 tlm WT35 (HTZ1 .3, HTZ1 .4 en HTZ1 .5) nog niet warden 
gebouwd, dan is het ver1ies aan bereik zodanig dat de thans gehanteerde 
2020 norm niet meer 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. nllperseus. 

Hoogachlend 1 / __ ___, 

Senior Research Medeweri<er 
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1 Locatle- en radargegevens 

De locaties van de te toetsen van alle 86 wlndturbines van het bouwplan zijn 
weergegeven in Tabel 4 van paragraaf 0. De weergegeven 
rijksdriehoekcoOrdinaten zijn afkomstig van de opdrachtgever. De WGS 84 
coOrdinaten 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 maaiveldhoogtes zijn afgeleid van het AHN2 bestand. 

Blj het bouwplan warden 59 windturbines verwijderd. De coOrdinaten van de te 
verwijderen turbines zijn weergegeven in Tabel 5 van paragraaf 0. 

Het totale bouwplan bestaat uit 86 windturbines. Om hat bouwplan binnen te norm 
van de radar van Nieuw Milligen te brengen, is er gekozen om de WT7 Vm WT9 
(HVN 1.7, HVN 1.8 en HVN 1.9), WT17 Vm WT19 (HVZ1 .8, HVZ1 .9 en HVZ1 .10) 
en WT33 t/m WT35 (HTZ1 .3, HTZ1 .4 en HTZ1 .5) niet mee te nemen in de 
berekening. In Tabel 4 deze turbines zijn grijs gemarkeerd. 

De locaties van de te plaatsen windturblnes zijn weergegeven in Figuur 1. 

Figuur 1 De gels stippen geven de loceties aan van de nieuwe windturbines, de grijze 
stfppen geven de turbines aan die niet zfjn meegenomen in de berekening en de 
rode kruizen de verwijderde windturbines. Allen zijn van de 5-6 MW klasse, 
beha/ve de meest zuidwestelijke negen windturbines. 

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetslngsvolume dat reikt tot 
aan 75 km random de verkeersleidingsradars en de gevechtsleidingsradars. 
Het profiel van het toetsingsvolume is weergegeven in Figuur 2. Er dient getoetst 
te warden indlen de tip van de wlek hoger Is dan de rode lljn. Bouwplannen die 
verder verwijderd zijn dan 75 km kunnen zondermeer geplaatst warden. 
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-------- Maaiveld 

NAP 

75 km 

Antennehoogtet.o.v. NAP 

Figuur 2 Het toetsingsprofiel (niet op schss/) zoals gehanteerd door het Ministerie van 
Defensie random elk van de mt7itaire radarsystemen. 

De gevec:htsleidingsradars zuDen binnenkort worden vervangen, waarbij de 
radarlocatie Niauw Milligan wordt verplaatst naar HefWijnen. 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 
verkeersleidingsradarnetwerk. Omdat het geen militaire radar is, geldt er rond 
deze radar geen toetsingsprofiel zoals weergegeven in Figuur 2. 
De toetsingsplicht voor windturbines rond deze radar zijn vastgelegd in het 
Luchtvaart lnpassingsbesluit (LIB) van Schiphol. Tot slot is in 2019 het 
verkeersleidingsradametwerk verder uitgebreid worden met een extra Hensoldt 
ASR-NG MASS radar op het Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder, die dan 
ook per 1januari2019 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 anteMehoogtes aangegeven die 
aangehouden worden voor de bepaling van het toetsingsprofiel als ook de 
feitelijke antennehoogtes van de primaire radarantenne, toegepast in de 
detectiekansberekeningen. 
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Tabet 1 Locatiegegevens van de zes MASS radars, de TAR West, de infill radar en de 
gevachtsteidingsradars ta Nieuw Milligan en Wier, de aangehouden 
antennehoogte voor het toetsingsprofiet en de toapaste feitelijke hoogte van de 
primaire radarantenne. De gevechtsteidingsradars zul/en warden vervangen, 
waarbij de radarpositie Nieuw Miiiigan wordl verptaatst naar Herwijnen 

Radar CoOrdinaten Antennehoogte Feiteljke 
Rijksdriehoekstelsel toetsingsprofiel antennehoogte 

t.o.v . NAP t.o.v. NAP 
X[m) Y[m] (m] [m) 

Leeuwarden 179139 582794 30 27.3 

Twenthe 258306 4no21 71 68.8 

Soesterberg 147393 460816 63 60.2 

Volkel 176525 407965 49 46.9 

Woensdrecht 083081 385868 48 45.2 
De Kooy 113911 548781 27 27.1 
TAR West Schiphol 109603 482283 n.v.t.' 34.0 

Scanter Wemeldinge 059912 392950 30 30.4 
Nieuw Milligan (MPR) 179258 471774 53 Gerubriceerd•• 

Wier (SMART-L) 170513 585673 24 Gerubriceerd•• 

Herwijnen (SMART-L) 137106 427741 25 Gerubriceerd•* . Deze nJdar zijn niet opgenomen in de Rerro en heeft dus geen toetsingsprofiel. 

.. 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 altematieve locaties. Daar zijn drie locaties uitgekomen die in 
deze rapportage eveneens warden getoetst. De co()rdinaten van deze drie 
locaties en de antennehoogte is opgenomen in Tabet 2. 

Tabet 2 Locatiegegevens van de SMART-L radar te Herwijnen en de drie attematleve 
tocaties. 

SMART-L radar CoOrdinaten Antennehoogte 
Rijksdriehoekstelsel t.o.v. NAP 

X[m) Y[m) [m) 

Herwijnen 137106 427741 24.7 

Goudriaan 121286 436321 23.0 

Meerkeric 126684 437319 23.1 

Nieuwooort 121789 438142 23.1 

Variaties In de hoogte van het terrein warden 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 zeals aanwezig 
tijdens de opnames tussen 2007 en 2012 voor AHN2 en 2014 voor AHN3. 
Naast dit hoogtebestand met bebouwing hanteert TNO eveneens een bestand 
voor het maaiveld bepaald met alleen het AHN2 bestand. Beide bestanden 
bezitten een ruimtelijke resolutie van 10 m. Buiten Nederland gebrulkt TNO 
terreinhoogtegegevens afkomstig van de NASA Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM1) met een resolutle van 1 boogseconde (ongeveer 30 m langs 
een meridiaan). Het kan voorkomen dat een dee! van het bouwplan wordt 
afgeschermd door het tussenliggende terrain 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 
gevechtsleldlngsradar In Herwijnen in Figuur 5 

/ 

I 
/ 

~/ 

I 

Figuur 3 Locaties van de zes MASS verkeers/eidingsradarsystemen (groene ruit) met 
daaromheen de 15 en 75 km cirke/s. De TAR West radar bij Schiphol is 
aangegeven met een oranje ruit en de infill radar te Wemeldinge met een paarse 
ruit. De oranje vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stede/ijke gebieden. 
De figging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster. 
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Figuur 4 Locaties van de nieuwe SMART-L EWC GB gevechtsleidingsradars (rode rult) 
en de bestaande MPR (oranje ruit) met daaromheen de 15 en 75 km cirke/s. 
De oranje vlakken zljn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden. 
De figging van het te toetsen bouwp/an is aangegeven met een roze star. 
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Figuur 5 Locsties van de drie altematieve /ocaties 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 Jigging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met 
een roze ster. 

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 Milligan. 
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. 
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2 Rekenmethode primaire verkeersleldlngsradarnetwerk 

Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de 
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2, fluctuatiestatistiek 
Swerling case 1, en loos alarmkans 1 x 10-0. Afhankelijk van de locatie van het 
bouwplan moat de detectiekans geevalueerd worden op een normhoogte van 300, 
500of1000 voet ten opzichte van het maaiveld. Indian op 1000 voet geevalueerd 
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. 

0 
Figuur 6 De figging van het le toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de figging 

van de thens gehanteerde 2020 normhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet 

(b/auw). Op 1000 voet (pears) dient het verkeersleidingsradametwerk, op enke/e 

uitzonderingen na, een /andelijke dekking te hebben. Tevens zijn op deze kaart 

met een groene markering de /ocaties aangeven van het primaire 

verkeers/eidingsradametwerk bestaande uit een zestal MASS radarsystemen, 

in oranje de TAR West radar te Schiphol en in paars de infill radar te 

Wemeldinge. 

Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet. 
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De detectiekans van de zes primaire radars van het MASS te Leeuwarden, 
Twenthe, Soesterberg, Volkel, Woensdrecht en De Kooy, aangevuld met de TAR 
West van Schiphol is conform de met Defensie overeengekomen rekenmethode 
gesimuleerd in een 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-10SS 
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 Hensoldt 
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-10SS systemen gaat vervangen. Voor deze twee radars is 
uitgegaan van de versie met een maximaal bereik van 120 NM en een antenne 
omwentelingstljd 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 januarl 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 detectieveriies worden 
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties 
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de 
schaduwwerking van het bouwplan. 
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3 Gegevens windturblnes 

Voor de bepaling van de effecten op de radars is de worst-case windturbine uit de 
4 MW en 5-6 MW klasse genomen: 
• 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 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 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 blj de keuze van de 
specifieke windturbine het opgewekt vermogen, maximale ashoogte en 
rotordiameter nlet 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 lets 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, 
noodzakelljk voor de juiste modellering. 

Tabet 3 De afmetingen in m van de worst-case windturbine uit de 4 MW en 5-6 MW 
klasse. 

Onderdeel Type 1: Type2: Type 3: 
4 MWklasse 5-6 MW klasse 5-6 MW klasse 

Ashoogte lo.v. maaiveld 110.0 166.0 155.0 

Tlphoogte t.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.B 

Diameter mast ender 8.6 15.5 15.5 

Diameter mast boven 4.4 5.4 5.4 
Lengle mast* 105.6 161.6 161 .6 

Lengte wiek• 63.5 83.0 83.0 

Breedte wiek 3.8 3.B 3.8 

• Deze gegevens zjn gebaseerd op de gegevens van de opdrachtgever. 
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4 Rekenmethode gevechtsleidlngsradars 

Een vergelijkbare methodiek als bij de verkeersleidingsradars is toegepast bij de 
gevechtsleidingsradars. De bestaande MPR-radars hebben hun maximale 
levensduur bereikt en zullen warden 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 warden geplaatst op de locatie 
Herwijnen, waarna de radarlocatie Nieuw Milligan komt te vervallen. Oak de 
bestaande radarlocatie te Nieuw Milligan blijft tot nader orde toetslngsplichtig. 
Voor de radardefinitie van de SMART-L EWC GB is ultgegaan 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 een toetsingshoogte 
van 1000 voet aangehouden. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met een 
eventuele ondersteunende dekking van elkaar. ledere radar dient dus afzonderlijk 
een goede dekking te hebben. 
Ats 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) warden detectiediagrammen berekend. 
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieveriies warden 
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 qevechtsleidinqsradars op de locatie 
Nieuw Milligan ten gevoige van het bouwplan 

De radardetectiekansdiagrammen die het resultaat van deze berekeningen zijn, 
kunnen niet warden overhandigd omdat deze gerubriceerd zijn. 

Twee mogelijke optredende effecten zijn onderzocht, de conclusie van deze 
berekeningen is als volgt: 
1. Reductle van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

Voor de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan is na realisatie van het 
volledige bouwplan op de toetsingshoogte van 1000 voet blnnen 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 t/m WT9 (HVN 
1.7, HVN 1.8 en HVN 1.9), WT17 t/m WT19 (HVZ1 .8, HVZ1 .9 en HVZ1 .10) en 
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.. 

WT33 t/m WT35 (HTZ1 .3, HTZ1 .4 en HTZ1 .5) nog niet worden gebouwd, dan 
is het verlies aan bereik zodanig dat de thans gehanteerde 2020 norm niet meer 
wordt overschreden. Zle ook Figuur 7. 
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Figuur 7 Overzicht van de nieuwe turbines van Plan Groen. De niet te bouwen windturbines 
zijn aangegeven met een grijze dot. 
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5 Coordinaten windturbines 

Tabe/ 4 Locatiegegevens van het bouwplan zoa/s opgegeven door de opdrachtgever. 

Nr 

WT1 

WT2 
WT3 

WT4 

WT5 

WT6 

WT7 

WT8 

WT9 

WT10 

WT11 

WT12 

WT13 

WT14 

WT15 

WT16 

WT17 

WT18 

WT19 

WT20 

WT21 

WT22 

WT23 

WT24 

WT25 

WT26 
WT27 

WT28 

WT29 

WT30 

WT31 

WT32 

WT33 

WT34 

WT35 

WT36 

WT37 

WT38 

Als de grijs gemarkeerde turbines niet meegenomen in de berekening blijft het 
bouwplan binnen de gestelde norm voor Nieuw Milligen. 

ID Type R jksdrlehoekstelsel WGS 84 coOrdinaten Funda-
tie-
hoogte 

X[m) Y[m) Latitude rJ Longitude rJ t.o.v. 
NAP 
[m) 

HVN 1.1 Type 2 180444 508824 52.56642 5.76247 -1 .8 
HVN 1.2 Type 2 180588 508345 52.56211 5.76456 -1 .6 
HVN 1.3 Type 2 180732 507866 52.55780 5.76665 -1 .5 
HVN 1.4 Type 2 180876 507388 52.55350 5.76873 -1 .7 
HVN 1.5 Type 2 181019 506909 52.54919 5.77080 -2.0 
HVN 1.6 Type 2 181165 506423 52.54481 5.77292 -2.0 
HVN 1.7 Type2 181313 505931 52.54038 5.77506 -1 .8 
HVN 1.8 Type2 181474 505385 52.53547 5.1n39 -1 .8 
HVN 1.9 Type 2 181446 504832 52.53050 5.77694 -1.6 
HVZ 1.1 Type 2 181301 504269 52.52545 5.77475 -1 .6 
HVZ 1.2 Typ~ 2 181157 503706 52.52039 5.77259 -1 .6 
HVZ 1.3 Type 2 181013 503143 52.51534 5.77042 -1 .5 
HVZ 1.4 Type 2 180869 502580 52.51029 5.76826 -1.5 
HVZ 1.5 Type 2 180721 502000 52.50508 5.76603 -1 .5 
HVZ 1.6 Type 2 180577 501437 52.50003 5.76387 -1.6 
HVZ 1.7 Type 2 180432 500874 52.49498 5.76169 -1.5 
HVZ 1.8 Type2 180288 500311 52.48992 5.75953 -1.4 
HVZ 1.9 Type2 179942 499852 52.48581 5.75440 -1 .6 
HVZ 1.10 Type 2 179498 499511 52.48277 5.74784 -1.5 
HVZ 1.11 Type 2 179054 499170 52.47972 5.74128 -1 .6 
HVZ 1.12 Type 2 178609 498829 52.47668 5.73470 -1 .7 
HVZ 1.13 Type 2 178165 498488 52.47363 5.72814 -1.5 
HVZ1 .14 Type2 177721 498147 52.47059 5.72159 -1 .5 
HVZ 1.15 Type2 177277 497807 52.46755 5.71503 -1 .6 
HTN 1.1 Type 2 182764 506951 52.54948 5.79653 -1.4 
HTN 1.2 Type 2 182911 506473 52.54517 5.79866 -1.3 
HTN 1.3 Type 2 183058 505995 52.54087 5.80079 -1 .6 
HTN 1.4 Type2 183058 505475 52.53620 5.80074 -1 .4 
HTN 1.5 Type2 183058 504955 52.53152 5.80070 -1 .5 
HTN 1.6 Type 2 183058 504435 52.52685 5.80066 -1 .5 
HTZ 1.1 Type2 182956 503866 52.52174 5.79911 -1 .5 
HTZ 1.2 Type2 182853 503296 52.51663 5.79754 -1 .0 
HTZ 1.3 Type 2 182751 502727 52.51152 5.79599 -0.9 
HTZ 1.4 Type2 182848 502158 52.50641 5.79443 -1.0 
HTZ 1.5 Type2 182546 501589 52.50130 5.79288 -1 .1 
OST 1.1 Type 2 182443 501019 52.49618 5.79131 -1 .1 
OST 1.2 Type2 182341 500450 52.49107 5.78976 -1.1 
OST 1.3 Type 2 182104 499928 52.48639 5,78623 -0.6 
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Nr ID Type R jksdrlehoekstelsel 

X[m] Y[m] 

WT39 OST 1.4 Type 2 181753 499488 

WT40 OST 1.5 Type 2 181401 499048 

WT41 OST 1.6 Type 2 181050 498608 

WT42 OST 1.7 Type2 180699 498168 

WT43 OST 1.8 Type 2 180348 497728 

WT44 OBT 1.1 Type2 179896 497373 

WT45 OBT 1.2 Type 2 179436 497044 

WT46 OBT 1.3 Type 2 178977 496715 

WT47 OBT 1.4 Type 2 178517 496386 

WT48 OBT 1.5 Type 2 178058 496057 

WT49 AVT 1.1 Type 2 176516 498847 

WT50 AVT 1.2 Type 2 176079 499048 

WT51 AVT 1.3 Type 2 175642 499244 

WT52 AVT 1.4 Type 2 175205 499443 

WT53 AVT 1.5 Type2 174768 499642 

WT54 ZBT 1.1 Type 3 173344 499957 

WT55 ZBT 1.2 Type 3 172873 499608 

WT56 ZBT 1.3 Type 3 172401 499260 

WT57 ZBT 1.4 Type 3 171930 498912 

WTSB ZBT 1.5 Type 3 171344 498669 

WT59 ZBT 1.6 Type 3 170874 498321 

WT60 ZBT 1.7 Type 3 170404 497974 

WT61 ZNT 1.1 Type2 174063 495801 

WT62 ZNT 1.2 Type2 173725 496235 

WT63 ZNT 1.3 Type2 173388 496670 

WT64 ZNT 1.4 Type2 173051 497104 

WT65 ZNT 1.5 Type2 172714 497539 

WT66 ZNT 1.6 Type2 172377 497974 

WT67 KBT 1.1 Type2 172680 494736 

WT6B KBT 1.2 Type2 172343 495170 

WT69 KBT 1.3 Type2 172005 495604 

WT70 KBT 1.4 Type2 171667 496038 

WT71 KBT 1.5 Type2 171329 496472 

WT72 KBT 1.6 Type2 170991 496906 

WT73 KKTU Type 2 175918 494837 

WT74 KKT 1.2 Type2 175473 494481 

WT75 KKT 1.3 Type 2 175027 494126 

WT76 KKT 1.4 Type2 174582 493770 

WT77 KKT 1.5 Type2 174136 493415 

WT78 KKT 1.6 Type2 173691 493059 

WT79 KKT 1.7 Type 1 173245 492703 

WT80 KKT 1.8 Type 1 172800 492348 

WT81 KKT 1.9 Type 1 172409 492036 

WT82 HRW 1.1 Type 1 170862 493145 

WGS 84 co&dinaten 

Latitude rJ Longitude rJ 

52.48246 5.78103 

52.47852 5.77581 

52.47458 5.77061 

52.47064 5.76541 

52.46671 5.76021 

52.46354 5.75354 

52.46060 5.74674 

52.45766 5.73997 

52.45473 5.73318 

52.45179 5.72640 

52.47693 5.70390 

52.47873 5.69748 

52.48053 5.69106 

52.48233 5.68464 

52.48414 5.67822 

52.48702 5.65727 

52.48390 5.65032 

52.48079 5.64335 

52.47767 5.63640 

52.47551 5.62776 

52.47239 5.62083 

52.46929 5.61390 

52.44964 5.66762 

52.45356 5.66267 

52.45748 5.65774 

52.46139 5.65280 

52.46531 5.64787 

52.46923 5.64293 

52.44012 5.64722 

52.44403 5.64229 

52.44794 5.63734 

52.45185 5.63239 

52.45576 5.62744 

52.45967 5.62248 

52.44091 5.69485 

52.43773 5.68828 

52.43455 5.68170 

52.43137 5 .67513 

52.42820 5.66856 

52.42501 5.66199 

52.42183 5.65542 

52.41865 5.64886 

52.41586 5.64309 

52.42587 5.62041 

Funda-
tie-
hoogte 

lo.v. 
NAP 
[m] 

-0.9 

-0.9 

-1 .0 

-1 .1 

-1 .2 

-1 .3 

-1 .2 

-1 .3 

-1 .2 

-1 .2 

-1.8 

-1 .9 

-1 .8 

-1.7 

-2.1 

-2.0 

-2.0 

-1.8 

-1.9 

-2.1 

-2.0 

-2.0 

-1 .8 

-1.9 

-1.9 

-1.9 

-1.9 

-1.9 

-1 .7 

-1.6 

-1 .8 

-1 .9 

-2.0 

-2.1 

-1.5 

-1.4 

-1.3 

-1.3 

-1.3 

-1.3 

-1.0 

-1.4 

-1.3 

-1.7 
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Nr ID Type R jksdriehoekstelsel WGS 84 coordinaten Funda-
tie-
hoogte 

X[m] Y[m] Latitude rJ Longitude [0
) t.o.v. 

NAP 
[m] 

WT83 HRW 1.2 Type 1 170625 493455 52.42867 5.61694 -1 .8 

WT84 HRW 1.3 Type 1 170389 493765 52.43146 5.61348 -1 .8 

WT85 HRW 1.4 Type 1 170152 494075 52.43425 5.61001 -1 .9 

WT86 HRW 1.5 Tvoa 1 169916 494385 52.43705 5.60656 -1.9 

Tabel 5 Locatiegegevens van de 59 te verwijderen windturbines van het bouwplan zoa/s 
opgegeven door de opdrachtgever. 

Nr ID Rijksdriehoekstelsei WGS 84 c:oOrdinaten 
X[m) Y[m) Latitude [0] Longitude rJ 

1 WT1 179909 497429 52.46404 5.75373 

2 WT2 178699 496563 52.45631 5.73587 

3 WT3 179002 496779 52.45824 5.74034 

4 WT4 179304 496996 52.46018 5.74480 

5 WT5 179607 497212 52.46210 5.74927 

6 WT6 182871 503292 52.51659 5.79781 

7 WT7 182943 503655 52.51985 5.79890 

8 WT8 163015 504018 52.52311 5.79999 

9 WT9 178397 496346 52.45437 5.73141 

10 WT10 162655 502204 52.50662 5.79453 

11 WT11 182727 502587 52.51008 5.79562 

12 WT12 162799 502929 52.51333 5.79671 

13 WT13 181831 499565 52.48315 5.78218 

14 WT14 162052 499841 52.48561 5.78546 

15 WT15 182273 500119 52.48810 5.78874 

16 WT16 162496 500394 52.49056 5.79204 

17 WT17 180939 496457 52.47323 5.76897 

18 WT18 181161 498734 52.47571 5.77226 

19 WT19 181364 499010 52.47818 5.77556 

20 WT20 181607 499288 52.48067 5.77887 

21 WT21 173910 496058 52.45196 5.66538 

22 WT22 174134 495771 52.44937 5.66866 

23 WT23 180495 497903 52.46827 5.76239 

24 WT24 180715 498181 52.47076 5.76565 

25 WT25 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 WT30 172792 494563 52.43856 5.64886 

31 WT31 172589 497764 52.46733 5.64604 

32 WT32 172810 497479 52.46477 5.64926 

33 WT33 171690 495986 52.45138 5.63272 

34 WT34 171909 495699 52.44880 5.63593 
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Nr ID Rijksdriehoekstelsel 

Xlm] Yim] 
35 WT35 172129 495420 

36 WT36 172352 495132 

37 WT37 171215 498559 

38 WT38 171027 496838 

39 WT39 171249 496553 

40 WT40 171468 496270 

41 WT41 172240 499267 

42 WT42 171974 499069 

43 WT43 171707 498872 

44 WT44 171471 498752 

45 WT45 170960 498367 

46 WT46 173041 499858 

47 WT47 172772 499664 

48 WT48 172506 499465 

49 WT49 173308 500056 

50 WT50 175892 499095 

51 WT51 176188 498965 

52 WT52 176487 498828 

53 WT53 174707 499638 

54 WT54 175007 499499 

55 WT55 175301 499361 

56 WT56 175598 499233 

57 WT57 173062 495884 

58 WT58 174413 497351 

59 WT59 179612 501461 

-
WGS 84 coOrdinaten 

Latitude 1°] Longitude 1°] 
52.44628 5.63915 

52.44369 5.64242 

52.47452 5.62586 

52.45906 5.62301 

52.45649 5.62626 

52.45394 5.62947 

52.48085 5.64098 

52.47908 5.63706 

52.47732 5.63312 

52.47625 5.62964 

52.47280 5.62210 

52.48614 5.65281 

52.48440 5.64883 

52.48262 5.64491 

52.48791 5.65675 

52.47918 5.69473 

52.47800 5.69908 

52.47676 5.70347 

52.48410 5.67732 

52.48284 5.68173 

52.48159 5.68605 

52.48043 5.69041 

52.45042 5.65290 

52.46356 5.67286 

52.50029 5.74966 

Datum 
13 oktober 2020 

Onze referentle 
DHW-2020-RT-100335086 

Blad 
17/18 



..._.innovation 
---··------------ •.....,for life ---·---• 

6 Afkortlngen 

AHN 
CTR 
EWCGB 
LIB 
MASS 
MPR 
NAP 
NASA 
PSR 
Rarro 
RDS 
SMART-L 
SRTM 
TAR 
WFF 

Actueel Hoogtebestand Nederland 
Controlled Traffic Region 
Early Warning Capability Ground Based 
Luchtvaart I npassingsbesluit 
Military Approach Surveillance System 
Medium Power Radar 
Normaal Amsterdams Peil 
National Aeronautics and Space Administration 
Primary Surveillance Radar 
Regaling algemene regals ruimtelijke ordening 
Rijksdriehoekstelsel 
Signaal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band 
Shuttle Radar Topography Mission 
Terminal Approach Radar 
Wind Farm Filter 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

BS/ALJDCO 

, BS/AIJDGB/DMV 
woensdag 14 oktober 2020 10:59 

I BS/AL/OGB/DMV/AFD VASTG 
BS/ AIJDGB/DMV /AFD V ASTG; 

Doc 567 

BS/AL/DGB/DSK/VRZMLAPN; , EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

Onderwerp: FW: Rapporten Deil 2015 en 2018 
Bijlagen: 201 S 0100292766 Resulaten radarhindertoetsing wind park Deil voor ProdeonBV.pdf; 

resultaat_radarhindertoetsing_MASS_NM_SMARTL_HW_Deil_Yard_Energy_v1 .0.pdf 

mail en 
graag printen en e prints inscannen, at kin 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/C41SR/SAIR C2 
Sent: woensdag 14 oktober 2020 10:35 
To: , MA, BS/AL/OGB/DMV 
Cc: BS/AL/DGB/OMV/AFD VASTG 
Subject: Rapporten Deil 2015 en 2018 

Goedemorgen 

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 I Rarro, vandaar dat er 
geen metingen zijn gedaan tov Herwijnen 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 lngetrokken op basis van het rapport 
van 2018. Dit altes 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 omlssle niet ondertekend door TNO en is ook 
nlet intern TNO geregistreerd. Ik heb echter wel de mails waarin het rapport door TNO aan Yard Energy 
wordt gestuurd. 

Groet, 

-
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......... e.SJ.A_v_o_c_o ____________________________________ ~ 

Yan: --- tno.nl> 
Yerzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:03 
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; EMSD, CLSK/PLV C-

LSK/00/C41SR/SAIR C2; Morren, P, Ors., DMO/PROJN/PROJN DIP 
CC: 
Onderwerp: Hold your horses? 

LS.I 

Ter 'geruststelling': de paarden kunnen weer galopperen, knijpen van vermogen hoeft als politleke handrelklng niet 
afgevoerd te warden, het maakt wet degelijk uit. lk 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 benieuwdl 

From: - tno.nl> 
Sent: woensdag 14 oktober 2020 09:09 

To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 1~:,=mii.ndieif.~n;I> •• 
Cc: I tno.nl>; <11••••ltno.nl> 
Subject: Re: Toren Herwijnen 

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

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 14 okt. 2020 om 08:48-···••lnmtli.irund;lle1f .Jl!nl" ...... mtn.J.!]l n~d~eft.!.n[!!I> het volgende 
geschreven: 

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. 

Greet, -



From: ' tno.nl> 
Date: Tuesday, 13 October 2020 at 10:45:00 
To:' BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG" mindef.nl> 
Cc: ' tno.nl>, ' 

tno.nl> 
Subject: FW: Toren Herwijnen 

-
Onderstaand is wat emailcorrespondentie tussen het KNMI en mij. Dus: de lnformatie is van het KNMI 
verkregen, ook het uitzendschema, met de verschillende pulsherhalingsfrequenties (450 Hz als de 
bundel de laagste stand (elevatiehoek) heeft). lk heb trouwens ook nog met de fabrikant zelf ge-emaild, 
maar dat ging over een detail. 

-
From: - (KNMI) ...... knmi.nl> 
Sent: Tuesday, December 3, 2019 2:43 PM 

To: - tno.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

- lnderdaad. Blijkbaar stond dat niet duidelijk In ons factsheet, ik heb het aangepast,-

From: - <11•••tno.ni> 
Sent: 3-dec-19 13:21 

To: - (KNMI) ...... I JkY:n!!!m!.Li.n!ni> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

OK, dank. Oat betekent dus circulaire polarisatie. 

Vriendelijke groet,-

From: .. (KNMI) knmi.nl> 
Sent: Tuesday, December 3, 2019 12:37 PM 

To: - tno.nl> 
Cc: KNMI) @knmi,nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

Hoi- het Fase verschll is 90 graden, Groet-

From: - ..... tno.nl> 
Sent: 3-dec-19 10:12 
To: .. (KNMI) knmi.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

-
Zeer bedanktl Weten jullie misschlen het faseverschil tussen de twee kanalen? (Met andere woorden: 
met welke polarisatie wordt gezonden?) 

2 



Doc572 

BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 

CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM 
vrljdag 16 oktober 2020 15:57 

Aan: 
Onderwerp: RE: verklaring van geen bezwaar wlndpark Agro-Wind Reusel-De Mlerden 

Hoi 

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 en de drie alternatieve locaties. Daarna is het stil geworden. Ik heb de 
rapportage nooit ontvangen en dus neg geen WGB afgegeven . 

Gr 

Van: 
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 08:22 
Aan: ., CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM 
Onderwerp: FW: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden 

Hoi 

Hebben we idd een WGB afgegeven voor dit park? 

Greet, 

Van: < rijksoverheid.nl> 
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 00:48 
Aan: AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>; 
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mjndef.nl>; 

< mindef.nl> 
Onderwerp: RE: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mlerden 

Even heel snel: volgens mlj haalt collega hler een paar dingen door elkaar. Hlj heeft zelf begin dlt jaar de 
gemeente berlcht dat wlndpark Agrowind akkoord was. In de brief die onlangs 'alsnog' naar de gemeente Is 
gestuurd wordt daar aan gerefereerd. 

Ik check het nog wet blj 

• 
Van @mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 13:34 
Aan: mindef.nl: mindef.nl: < rijksoverheid.nl> 
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 ~ .. ~ .... .. ,,. - .. ' . ·-
[Paolnanurrmer) 



@mlodef.o! 

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG <. mindef.nl> 
Sent: donderdag 15 oktober 2020 13:24 
To: < mindef.nl>; 
< ri!lcsoverheid.nl> 
Cc: AL/DGB/DMV /PROJAFD mindef.nl> 
Subject: RE: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-Oe Mierden 

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. Oat 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 water recent 
wel gestuurd is door DGB. 

Groet, 

From: AL/OGB/DMV /PROJAFO mindef.nl> 
Sent: donderdag 15 oktober 2020 11:44 
To: BS/AL/OGB/OMV/AFD VASTG < mindef.nl> 
Subject: FW: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-Oe Mlerden 

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: @rijlcsoverheid.nl> 
Sent: donderdag 15 oktober 2020 09:21 
To: AL/DGB/DMV /PROJAFO mindef.nl> 
Subject: FW: verklaring van geen bezwaar windpark Agro-Wind Reusel-De Mierden 

Beste 

lk 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 bedanktl 

Vriendelijke greet, 

(Paginanummer] 



Omgevingsmanager Rijksvastgoed 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
PO 16169 I 2500 BD I Den Haag 

M 
E 
youtube 

@rijksoverheid.nl 

Van: @ReuselDeMierden.nl> 
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 16:44 
Aan @rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: verklaring van geen bezwaar wind park Agro-Wind Reusel-De Mierden 

Beste 

Gisteren ontvingen wij, als reactie op de brief van waarnemend burgemeester Eugster van 21 oktober 2019, een brief 
van het Ministerie van Defensie 
waarin wordt aangegeven dater 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 jl. 
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 I Postbus 11, 5540 AA REUSEL IT +31 (0) 497 650 650 I www.reuse!demlerden.nl 

-·· Reusel- De Mierden .. -
samen in beweging 

[Paglnanummer] 

heeft daze mail naar mij 



Van: @entemextlevel.nl> 

Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 13:59 
Aan: @ReuselDeMierden.nl> 
Onderwerp: FW: windpark Agrowind Reusel de Mierden 

voorjou@ 

Hartelijke groet, 

Dlrecteur 

@enternextleyel.nl 
www .enternextlevel. n I 

Van: @brabant.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 12:53 
Aan: I @entemextlevel.nl> 
Onderwerp: FW: windpark Agrowind Reusel de Mierden 

t.i. 

Van: @riiksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 1 jull 2020 12:02 
Aan: @brabant.nl> 
CC: < rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: windpark Agrowind Reusel de Mierden 

Beste 

lk 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 wind park was tenslotte ook meegenomen In de 
alternatievenberekening van Herwijnen. Vanuit TNO heb ik te horen gekregen dat het initiele ontwerp van Agrowind 

positief door de berekening was gekomen, op basis daarvan zou lk namens Defensle een verklaring van geen 
bezwaar kunnen afgeven. Echter, in de tussentijd was dit plan dusdanig aangepast (in hoogte), metals resultaat een 

te hoge verstoring op de reguliere MASS-radars. Een oplossing kan gezocht worden in extra ondersteuning van de 

Belglsche radar op Kleine Bregel. 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 Belgie 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 geinformeerd. 

Vriendelijke groet, 
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Omgevingsma nager Rijksvastgoed 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rljksvastgoedbedrljf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
PO 16169 I 2500 BD I Den Haag 

M 
E 
youtube 

@riiksoverheid.nl 

Van @rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 1 april 2020 15:10 
Aan @brabant.nl> 
CC: @rijksoverheid.nl>; 

@riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: WGB Karolinapolder 

Beste 

Ik zal beiden bij op de lijst laten zetten en de resultaten door zetten aan 

Vriendelijke greet, 

Omgevlngsmanager / Belangenbehartiger Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Mlnisterie van Blnnenlandse Zaken en Koninkrljksrelaties 
Spoorlaan 175 I 5038 CB I Ttlburg 
Postbus 16169 I 2500 BO I Den Haag 

M 
E @rl!ksoverheld.nl 
W www.d1ksvastgoedbedrijf.nl 

Van: @brabant.nl> 
Verzonden: woensdag 1 april 2020 14:55 
Aan: 
CC: 

@rijksoverheid.ni> 
@rijksoverheid.ni> 

Onderwerp: RE: WGB Karolinapolder 

Hoi 

[Paglnanummer] 

of 



Er zijn twee windinitiatievcn in Brabant, waarvan ik weet (in elk gcval van I , van de ander is jouw collega 
daarmee bezig te acbterhalen) dater een vvgb is aangcvraagd, die inderdaad niet op 

jouw lijstje staan. De 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 urgcntie dan Oranjepolder die wel in het listje staat, maardie ander ook. 
Misschien lean de stand van zaken mbt Veghel met ons delcn, dus ik heb haar in cc gczct. 
Oranjepolder is van deze drie het minst urgent, want het minst ver in de procedure. Vcrgunningverlening 
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. 

Ile heh zclf de gegevens niet van wp Agrowind, maar is het goed als ik vraag of de projectleider van de 
gemecnte Reusel- De Mierden contact met jou opnecmt? 
V eghel loopt denk ik via ? 

Groet, 

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone. 

------- Oorspronkclijk bericht -------
Van: @rijksoverheid.nl> 
Datum: 01-04-20 14:13 (GMT+ol:OO) 
Aan: @brabant.nl> 
Onderwerp: RE: VVGB Karolinapoldcr 

Beste 

Dlt is volgens mij de volgorde van de wlndparken die nu op de rol staan blj TNO. 

1. KefsliABrJel.,er 
2. Windpark Lorenz 
3. Windpark Lage Rooijen Maasdriel 
4. Windpark Oranjepolder 
5. Sint Maartensdijk 
6. Rllland I Kabeljauwbeek 

Mocht jouw wlndpark er nu nlet tussen staan dan kan je het beste mlj de naam doorsturen en locatle met het TNO 

rapport. 
Dan zet lk hem in de rlj voor je blj TNO blj de andere windparken. 

Ik gok dat TNO deze voorraad in zo'n twee weken kan oplossen, maar men werkt zo min mogelljk op kantoor en 

het duurt ca. 2 dagen per berekenlng. 

Komt blj dat de Info allemaal gerubrlceerd Is, dus het wordt officleel per post eerst naar Defensie gezonden. 

Gr, 

Omgevlngsmanager / Belangenbehartiger Defensle 

Cluster Rulmte I Sectie Omgev ingsmanagement 
Afdellng Klant- en Vastgoedmanagement I Directle Vastgoedbeheer 
Rijksv astg oedbed rijf 
Mlnlsterle van Blnnenlandse Zaken en Kontnkrljksrelaties 
5poorlaan 175 I 5038 CB I Tllburg 
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Postbus 16169 I 2500 BD I Den Haag 

M 
E @rlilcsoverheld .nl 
W www.rliksvastgoedbedrijf.n! 

Van: @brabant.nl> 
Verzonden: woensdag 1 april 202013:59 
Aan: @rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: WGB Karollnapolder 

Top,dankje 

Nog een vraag, heb jij een idee wanneer de wgb Agrowind (gemeente Reusel-De Mierden) ongeveer verleend kan 

warden? 

Greet, 

Van: 

Verwnden: woensdag 1april2020 13:57 

Aan: 
CC: 

@brabant.nl>; 

@mindef.nl 

Onderwerp: VVGB Karolinapolder 

Geachte 

@rijksoverheid.nl> 

mindef.nl; @innogy.com 

Hlerblj doe ik u de WGB voor de Karolinapolder In Dinteloord, gemeente Steenbergen toekomen. 

Voor de lnhoud verwijs ik u gemakshalve naar de WGB. 

Met vriendelijke greet, 

Omgevlngsmanager / Be!angenbehartiger Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevlngsmanagement 

Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Dlrectie Vastgoedbeheer 

Rijksvastgoedbedrijf 

Minlsterle van Binnen!andse Zaken en Konlnkrijksrelatles 

Spoorlaan 175 I 5038 CB I Tilburg 

Postbus 16169 I 2500 BD I Den Haag 

M 

E @ri1ksoverheld.nl 

W www.rijksvastgoedbedrlj f.nl 
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Brabant1aan 1 Postbus 90151 5200 MC s-Hertogenbosch Telefoon 073 6812812 I Fax 073 680-680 contact 

Twitter @brabant www.brabant.nl 

lv\eer weten over de prov1nc1e Noord-Brabant? 

Vol o lnsta 1 am www.instagram.com/orovinclenoordbrabant 

Brabanllaan 1 Postbus 9L 151 5200 MC ·s-Henogenboscl1 I Telefoon073 6812812 1Fax073 6807680 ~ 

Twitte1 @brabant www.brabant.nl 

Meet weten over de prov1nc1e Noord-8 abanP 

Vo1q op lnstaqrnm www.jnstagram.com/provincienoordbrabant 

Brabant aan 1 I Pos-bus 90151 5200 lv1C s-Hertogenbosch I Telefoon 073 681281 2 Fax 073 680768 ~ 

Twitter. @brabani I www,brabant.nl 

lv1eer weten over de prov1nc1e Noord-Brabant? 

Volg op In. tag am· www.instaoram.com/provincienoordbrabant 

Op dit bericht is een discla1111er van toepassing. De volledige tekst vindt u op: 
http://www.kempengemeenten.nl/maildisclaimer 

Op d1t bencht 1s een d1scla1me1 van toepassing De volledige tekst vindt u op 
http://www.kempengemeenten.nl/maildisclaimer 

Op dit bericht 1s een d1scla1mer van toepassing De volledige tekst vrndt u op 
http://www.kempengemeenten.nl/maildisclaimer 

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

Beste 

BS/ALJDCO 

tno.nl> 
maandag 19 oktober 2020 10:20 

RE: ALARA: vermogen 

lnderdaad kan je die reductie per sector op 1 graad nauwkeurig instellen. 

Doc576 

Overigens heb ik preciezere info gekregen van Thales omtrent de verzwakkingsstappen, ik moet daar nog even goed 
naar kljken, hou je op de hoogte. 

-
From: mindef .nl 
Sent: Monday, October 19, 2020 10:05 AM 
To: ( 
Cc: 
Subject: RE: ALARA: vermogen 

Hoi 

Dank I 

Dit is natuurlijk heel relevant voor klelnere doelen boven de Randstad. We warden beperkt op lagere hoogte door de 
krommlng van de aarde. Als we nu ook nog warden beperkt door het zendvermogen, dan zou dat zomaar eens 
operatloneel onacceptabel worden. 

Als we het zendvermogen alleen in speclfleke sectoren hoeven te verlagen, dan is de kans dat het operatloneel 
acceptabel blijft weer wat groter. 

Allemaal belangrijke nuance die we niet achteraf willen toevoegen als de discussie al looptl 

Groet, 

-
Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 09:52 
Aan: 
CC: < t no.nl>; 
Onderwerp: RE: ALARA: vermogen 

< mindef.nl> 
< 



Als je een doel tot aan Rmax kan detecteren dan betekent dat dat de detectiekans tot aan die Rmax voldoende hoog is. 
lk zal deze nuancerlng toevoegen. 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl < mindef .nl> 
Sent: Monday, October 19, 2020 9:42 AM 
To: ( < tno.nl> 
Cc: < tno.nl>; < 
Subject: RE: ALARA: vermogen 

Dank voor je snelle reactie, 

Oat betekent dus dat een ALARA maatregel waarmee het vermogen wordt verlaagd nlet alleen het maximale bereik van 
de radar beperkt, maar ook de detectiekans I afstand van kleine doelen binnen dat maxima le bereik. Zou je die 
(operationeel belangrijke) nuance ajb ook op willen nemen in je rapport? 

Groet, 

-
Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 09:23 
Aan: 
CC: < tno.nl>; 
Onderwerp: RE: ALARA: vermogen 

Beste 

< mindef.nl> 
< 

Oat is correct. De reductie van het afstandsbereik geldt voor alle type doeten: Rmax is evenredig met de 
vierdemachtswortel ult het zendvermogen. Of sigma, de radardoorsnede, nu 0,01 m2 Is of 1 m2, maakt voor de reductie 
niet ult. Rmax Is voor deze twee verschillende doelen vanzelfsprekend wel verschillend. 

Wat betreft de geeiste prestaties heeft OMO specificaties uit een concept ACCS document gehanteerd. 

Vriendelijke groet, 

-
PS: Bovengenoemde relatie is enigszins 'ruw', door multipad en voor laag vliegende doelen kan het anders uitpakken. 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Monday, October 19, 2020 8:20 AM 
To: ( < tno.nl> 
Subject: FW: ALARA: vermogen 

Goedemorgen 

2 



Volgem 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 zle jij dit? 

is op vakantie, anders zou ik dit jullie even direct laten bespreken. 

Groet, 

-
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 vtiegtuigen met een lage RCS ook minder totdat deze niet meer wordt gedetecteerd. Mlsschien 
was mijn bewoordlng van resolutie nlet de juiste, maar het verlagen van het vermogen doet zeker iets met je detectie 
van kleine vliegtuigen en vliegtuigen met een lage RCS. Oat bedoelde ik met resolutle. Het onderscheldende vermogen 
om deze objecten te detecteren. 

Groet 

Van: < m indef.nl> 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 08:16 
Aan: CLSK/AOCS NM/710SQN/OPS LGL/LGLSIE D @min def .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: < mmdef.nl> 

CC: ROJN/PROJN DIP~>; 
< tno.nl>; < 1.!lQ,n!>; BS/ AL/DGB/DMV / AFD V ASTG 
< mindef .nl> 
Onderwerp: Re: ALARA: vermogen 

3 



er worden zendtegels uitgezet, geen ontvangsttegels. Het onderscheidend vermogen In hoek (azlmut en elevatie) 
wordt bij ontvangst gecreeerd, dit gaat nlet aan de haal. Vriendelljke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 14 okt. 2020 om 21:10 heeft " 
geschreven: 

Hoi 

mtndef.nl" < mindef.nl> het volgende 

Wat doet het terugschroeven van het vermogen met de resolutie? Als er "tegels warden uitgezet", dan 
zou de resolutie toch ook dichterbij de antenne lager kunnen warden? 
Oat zou wel wat operationeel-roet in het ALARA-eten gooienl 

Greet, 

-
Van: < tno.nl> 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:03 
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < 

< mindef.nl>; PROJN DIP 
mindef.nl> 

< 
< tno.nl> 
Onderwerp: Hold your horses? 

L.S.l 

Ter 'geruststelling': de paarden kunnen weer galopperen, knijpen van vermogen hoeft als politieke 
handreiking niet afgevoerd te warden, het maakt wel degelijk uit. lk ga mijn memo aanpassen en 
concreter maken. 

Vriendelijke greet, 

-
From: mindef.nl < mindef .nl> 
Sent: Wednesday, October 14, 2020 12:50 PM 
To: ( < tno.nl> 
Cc: < 

< tno.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

Ben benieuwd I 

From: < tno.nl> 
Sent: woensdag 14 oktober 2020 09:09 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mlndef.nl> 
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Cc: < 

< tno.nl> 
Subject: Re: Toren Herwijnen 

Halleluja emall-archief. lk heb voorts bericht van Thales gekregen over het knijpen van het vermogen. lk 
kom daar zo op terug. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

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

min def .nl11 < mindef.nl> 

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

Groet, -
From: " < tno.nl> 
Date: Tuesday, 13 October 2020 at 10:45:00 
To: ~L/DGB/DMV/AFD VASTG11 

< 

Cc: - ( < tno.nl>," 
< tno.nl> 
Subject: FW: Toren Herwijnen 

-
mindef.nl> 

Onderstaand Is wat emallcorrespondentie tussen het KNMI en mij. Dus: de informatie is 
van het KNMI verkregen, ook het uitzendschema, met de verschillende 
pulsherhalingsfrequenties (450 Hz als de bundel de laagste stand (elevatiehoek) heeft). 
lk heb trouwens ook nog met de fabrikant zelf ge-emaild, maar dat glng over een detail. 

-
From: (KNMI) < knmi.nl> 
Sent: Tuesday, December 3, 2019 2:43 PM 
To: ( < tno.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

lnderdaad. Blijkbaar stand dat niet duldelljk In ons factsheet, ik heb het 
aangepast, 

From: < 

Sent: 3-dec-1913:21 
To: (KNMI) < knml.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 
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OK, dank. Oat betekent dus circulalre polarisatie. 

Vriendelijke groet, 

From: (KNMI) < knmi.nl> 
Sent: Tuesday, December 3, 2019 12:37 PM 
To: ( < tno.nl> 
Cc knmi.nl> 

Hoi het Fase verschil is 90 graden, Groet 

From: ( < 
Sent: 3-dec-1910:12 
To: (KNMI) < knmi.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

-
Zeer bedankt! Weten jullie mlsschien het faseverschil tussen de twee kanalen? (Met 
andere woorden: met wetke potarisatie wordt gezonden?) 

Vriendelijke groet, 

-
From: {KNMI) < knml.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: < tno.nl> 
Sent: 2-dec-19 11:37 
To: (KNMI) < knmi.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

-
Mijn telefoonnummer: 

Vriendelijke groet, 
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TNO Den Haag 

From: (KNMI) < knmi.nl> 
Sent: Thursday, November 7, 2019 5:38 PM 
To: ( < tno.nl> 
Cc: < tno.nl>; 

@knmi.nl> 
Subject: RE: Toren Herwljnen 

Hoi -

lk heb wat in onze projectdocumentatle gesprokkeld en een paar tekeningen aan deze 
email gehecht. 
Is dit voldoende informatie? 

Daarnaast: Per 1 januari 2020 ben ik niet meer in dienst bij het KNMI, 
is de opvolger m.b.t. weerradar en frequentiebescherming 
Voor zijn email zie de cc 

Groet, 

KNMl/RDWD/ Senior Consultant 
Research and Development on Weather Observations and Data Technology 

A: Utrechtseweg 297, 3731 GA, De Bllt, The Netherlands 
P: Postbus 201, 3730 AE De Bilt, The Netherlands 
R: 
T I 

E 
I: 

l : www.linkedin.com/pubt 

From: [mailto· tno.nl] 
Sent: donderdag 7 november 201911:17 
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 Oen Haag 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e
mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the 
risks Inherent to the electronic transmission of messages. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheld voor schade, van welke aard oak, 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. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc584 

85/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 

EMSD, BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
dinsdag 20 oktober 2020 14:12 

Aan: 
Onderwerp: RE: Herwijnen en Deil ... onderzoeken 

KVO 

From: 
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 14:06 
To: EMSD, BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
Cc: DO; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG ; 
MA, BS/Al)DGB/DMV 
Subject: RE: Herwijnen en Ceil... onderzoeken 

Goedemiddag 

Ik coordi neer dat zo met 

Greet, 

-
Van: MA, BS/AL/DGB/DMV 
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 23:26 
Aan: 
CC: DO 
< mindef.nl>; 
Onderwerp: Herwijnen en Deil. .. onderzoeken 

mindef.nl> 

< 
@min def .nl>; 

MA, BS/AL/DGB/DMV 

mindef.nl> 

BS/Al)DGB/DMV/AFD VASTG 
mindef.nl> 

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 I 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? 

-
Olrecteur Integraal Belead 



Dlrectoraat Generaal Beleid 
Minlsterie van Defensle 
Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I kamer A-23 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M: 
mlndef.nl 

www .defensle.nf. 

Offtcler Toegevoegd 

mlndef.n! 
M: 

Secretarlaat: 

@mlndef.nl 
T: 
(op woensdag flex) 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hol 

BS/AL/DCO 

dinsdag 20 oktober 2020 14:09 
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

RE: Herwijnen en Deil ... onderzoeken 

Doc 585 

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; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG ; 
MA, BS/ AL/DGB/DMV 
Onderwerp: RE: Herwijnen en Deil ... onderzoeken 

Goedemiddag 

Ik coordineer dat zo met 

Groet, 

-
Van: MA, BS/ AL/DGB/DMV 
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 23:26 
Aan: 
CC: 00 
< mindef.nl>; 
Onderwerp: Herwljnen en Oeil ... onderzoeken 

-

mindef.nl> 

< 

@min def .nl>; 
MA, BS/ AL/OGB/DMV 

mindef.nl> 
BS/AL/DGB/OMV/AFD VASTG 

mindef.nl> 

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 I 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? 



-
Oirecteur Integraaf BelelCI 

Dlrectoraat Generaal Beleld 
Mlnlsterfe van Defensle 
Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I learner A· 23 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M: 
mtndef.nl 

www.defens1e.n! 

OfflderToegevoegd 

m1ode( nl 
M: 

Secreta rfaat: 

@mmdef.nl 
T: 
(op woensdag flex) 

2 



Doc 586 

BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 

CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR 
dinsdag 20 oktober 2020 14:47 

Aan: 
CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP; 
BL 

CLSK/LCW/PM/SIE MOS 

CC: B ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN; 
BS/Al/OGB/DMV/AFO VASTG 

Onderwerp: RE: Lijst met onderdelen MPR en buitenland 

Allen, 

Ik kan op dit moment alleen maar aangeven dat ik samen met LCW ( 
logistiek rond de tafel moet om tot een correcte lijst te komen. 

het bedrijfsbureau en de 

We zitten op dit moment in een overgang waarin serviceable delen uitgezocht worden en in SAP 
opgenomen worden. 
In de fase kannibaliseren van RPN zljn a.d.h .v . een lijst delen gedemonteerd en geregistreerd - deze 
lijst is bekend. 

@ kan jouw lljst, 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 zljn in de MPR Nieuw 
Milligen", spreekt men hiervan delen welke, afkomstig van RPN, reeds ingebouwd zijn in de MPR? 
V.w.b. "een overzicht van artlkelen uit het buitenland", als hiermee ITAR items van RPN bedoeld 
worden- hiervan moet ook een lijst te reproduceren zijn. 

Met vrlendellj ke groet, 

Hoo.f d Werkcentrum Radar 
IV NEN3840 

Air Operations Control Station (AOCS) Nleuw Mllligen 
Konlnkltjke Luchtmacht 
Mlnlsterle van Defensie 
Bezoek adres I AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888NS I Nieuw Mllligen 
Gebouw 300 I Kamer 143 
Postadres I Postbus 8762 I 482088 I Breda I MPC 388 

MDTN 
T 
F 
M 

@m!ndef.nl 
www.lucbtmacht.nl 

Van: 
Verzonden: dlnsdag 20 oktober 2020 14:14 
Aan: , CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR; 
INTEGR/SOP; ., CLSK/LCW/PM/SIE MOS Bl 
CC: B ICT, CLSK/ AOCS NM/970 SQN; 
Onderwerp: FW: Ujst met onderdelen MPR en buitenland 
Urgentie: Hoog 

Goedemiddag en 

I CLSK/Pl v C-LSK/ AFD 

BS/ AL/OGB/DMV/ AFD VASfG 



Zie hieronder de vraag van de Stas. 

Kunnen jullie zo'n lijst deze week nog samenstellen, of is dat onbegonnen werk? 

Groet, 

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
Verzonden: maandag 19 oktober 202015:38 
Aan: 
Onderwerp: Ujst 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 indicatJe wanneer al deze artikelen zijn 
ontvangen. Ik vraag me af of zoiets mogelijk is, maar mogelijk kan I 
hierbij helpen? 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddlrectle Beleld 
Minlsterle van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 
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BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 

, EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
dinsdag 20 olctober 2020 17:47 

Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: RE: deil redacted 

Keurlg ;-) 

Van: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 16:53 

Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: FW: dell redacted 

Dit is 'm geworden. Prima, toch? 

Van BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG @mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 16:36 
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

Onderwerp: dell redacted 

Met vriendelljke groet, 

Senior Beleldsmedewerker 

Hoofddlrectle Beleld 
Mlnisterle van Oefensle 

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

M 
E @mindef.nl 

1 

@mlndef.nl> 

Doc 587 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

woensdag 21 olctober 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 

Doc 589 

Aan: BS/AL/OGB/DMV/AFD VASTG ; 
CC: ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN ; 

I CLSK/ AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC ROR ; 
Onderwerp: RE: Ujst met onderdelen MPR en bultenland 

CLSK/LCW /PM/SIE MOS BL 
CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL ; 

., CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL 

Allen, 

Even opnieuw verzonden, nu met de juiste in de Cc. 

Groet, 

-
Van: BS/AL/DGB/OMV/AFD VASTG < mindef.nl> 
Verzonden: dlnsdag 20 oktober 2020 17:35 
Aan: ., CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL < @mindef.nl> 
CC: B ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN < @mindef.nl>; 

< mindef.nl>; , CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP 
< @mindef.nl>; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR < @mindef.nl>; 

CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL < @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Lijst met onderdelen MPR en bultenland 

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 SO artikelen uit Duitsland, 100 van MPR. Ik zeg maar iets. En dan dit document als 
achterliggend document als ze meer details wilt. 

Groet, 

From: CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL< @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 20 oktober 202014:51 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl> 
Cc: . B ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN < @mindef.nl>; 

< mindef .nl>; CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP 



< @mlndef.nl>; , CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR < @mlndef.nl>; 
CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL< @mindef.nl> 

Subject: RE: Ujst 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. 

Art. 11 

Greet, 

-
Van: < 

Verzonden: dlnsdag 20 oktober 2020 14:14 
Aan: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR < 
CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP <. @mindef.nl>; 
< @mindef.nl> 
CC: B ICT, CLSK/AOCS NM/970 SQN < 
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. 

mindef.nl> 

@mindef.nl>; 
CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL 

@mlndef.nl>; 

Kunnen jullie zo'n lijst deze week nog samenstellen, of is dat onbegonnen werk? 

Greet, 

-
Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < 
Verzonden: maandag 19 olctober 2020 15:38 
Aan: 
Onderwerp: Lijst met onderdelen MPR en buitenland 

Hi 

mlndef.nl> 

< mindef.nl> 

Stas wil graag een lijst met onderdelen die van de MPR Wier gebruikt zijn in de MPR Nieuw Milligen + een 
overzicht van artikelen ult het buitenland + een indicatie wanneer al deze artikelen zijn ontvangen. Ik 
vraag me af of zoiets mogelijk is, maar mogelijk kan / hierbij helpen? 

Met vriendelljke greet, 

Senior Beleidsmedewerker 
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Hoofddirectie Beleld 

Ministerle van Defensle 

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

M 
E mindef.nl 
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~.s.Sf.A_v_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 17:07 
Aan: 
Onderwerp: 

•••••• EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
FW: Werlczaamheden opstellen reactienota 

Bljlagen: 201020Nota_ 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/CI BST ; •••• 

PROJN/PROJN DIP 

~=~====~= ....................... ; ... • AL/DGB/DMV/PROJAFD 
Onderwerp: RE: Werkzaamheden opstellen reactlenota 

collega's. 

De reactles Is een te groot bestand om de versturen. Hier kan je blj via onderstaande link. 

Ik heb lnmlddels 66 reactles van antwoord voorzlen. Die staan in het bestand In de blj lage. De nummers In de bijlage 
corresponderen met de nummers In de PDF. Opmerklngen/suggestles voor de standaard antwoordblokken graag 
aanleveren via mall naar ledereen. Die kunnen we dan maandag a.s. bespreken. Er moet in elk geval blj strallng nog 
lets blj over het nlets kunnen zeggen over lange termljn effecten (denk lk) 

Daamaast graag aandacht daar waar je naam/organlsatle In het rood staat. 

Groet, 

Van:•••• 
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 10:35 

Aan: mindef.nl' mindef.nl>; ••••••lmindef.nl' <11••••••rmrui[!!n.Q.degjf[.J.n:tll:>; 
rllksoverheid.nl>; @mindef.nl' @mindef.nl> 

CC: - tno.nl>; .. tno.nl>; 
mindef.nl' mindef.nl>; riiksoverheid.nl> 

Onderwerp: RE: Werkzaamheden opstellen reactienota 

Collega's, 

Hlerblj een aanvulllng op het onderstaand bericht. De reactles zlj n pas in de loop van glsteren blnnen gekomen. 
Het blljken er effectlef een stuk minder te zlj n omdat er 118 keer dezelfde rel'lctle In zit . Het aantal unleke reactles zit 
dus onder de 70. 

Gelet op de aard van de opmerklngen en het belang van een eenduldige reactle op de verschlllende aspecten maak lk 
vandaag (en wsl deel van het weekend) een 70/80% versle. Dan doen we de revlsle en aanvulllngen daarop In 1 
keer. Het verzoek Is dan om alle reacties van jullle de zzste blnnen te hebben. 

Als het goed Is wordt het hlermee voor jullle stuk minder werk. 
Vrlendellj ke groet en fljn weekend, 



Van:•••• 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 10:42 

Aan: mindef.nl: ~ii!iE;miinid~e~f-;nl~' ~;;;;····m!!li!iniQdlfleff:J.ntl!I>;······· riiksoverheid.nl> mindef.nl 

CC: - 1n2Jl!>; 1====~~tn~o~.n~I>~;~• mindef.nl' mindef.nl>; 1 rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: Werkzaamheden opstellen reactienota 

College's, 

Afgelopen maandag Is de termljn voor het lndlenen van reactles verstreken. Er zljn In totaal zo'n 170 reactles blnnen 
gekomen. 
Gelet op de gewenste snelheld van afwlkkelen In comblnatle met het geldende Corona maatregelen wordt de aanpak 
als volgt: 

Ik krljg In de loop van vanmlddag alle reactles van RVO blnnen. Deze zal lk screenen en voorzlen van een naam om 
zaken af ta handelen. 
Dlt wordt samengevoegd In 1 document. De werkwljze Is hetzelfde als de manler die- de laatste keer heeft 
gebrulkt voor het afwlkkelen van de kamervragen. 

Wat mlj betreft vormen de 4 mensen In de aanhef samen met mlj het kemteam. De mensen In de cc schakelen we 
aan voor speclallstlsche vragen die nog nlet eerder zljn gesteld. 
En om antwoorden die wel hebben overgenomen op basis van eerdere beantwoordlng van vragen te revlewen. 

De planning Is als volgt. 

Eerste reactles aanleveren maandag 19 oktober 
Samenstellen totaal document dlnsdag 20 oktober 
Colleglale review 21·23 oktober 
Overleg msar aanleldlng colleglale review 26 oktober 
Review van concept versle door SAB 27 oktober - 30 oktober 
Aanleveren versle voor commentaar Stas 2 november 

Op dlt moment heeft nlet ledereen hetzelfde lnformatle nlveau rondom de procedure, hler nog korte samenvattlng 
van da laatste stand van zaken: 
Er ls een bug geweest met het reactleformuller op de website (alleen vanult speclfleke Internet browsers). 
Oat betekent dat er deze week nog een lnwonersbrlef ult gaat dat mensen nog aanvullend kunnen reageren tot 23 
oktober. 
Oat kan alleen via een telefonlsche afspraak, we verwachten daar geen mega aantallen meer ult. 
Maar deze reactles moeten dus nog apart verwerkt worden. 

Als er vragen zljn schroom nlet om te mallen of te bellen. 

@ wll jlj op maandag 26 oktober elnd van de ochtend een overleg plannen met de mensen aan wle deze mall 
verstuurd Is. 
Alvast dank, 
Vrlendelijke groet, 

Oil bericht ken 1nlorm11tie be\ attcn de niel voor u is bestemd lndien u ni. t de geadrcsscerdc bent of dit bericht obus1evelijk aan u is loegezonden. wordt u 
verzochl dat aan de afzender te melden en het bericht te verv111deren. De Staat 'lanvaardl geen aansprakehjkheid voo1 schade van wclke aard ook, die vert>and 
houdt mat ri<'ico's verbondan aan het elektronisch verzenden v'ln benctiten. 
This message may contain information !hat Is not intended lor you. If you are no1 the oddressee or r1 this message was sent to you by mistake, you are requested 
to inform the sende1 and delf'te the message The State accepts no hob1 ty 101 damage of any kind resulting from the risl<s Inherent in the e~ctronic transmission 
of messages 
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BS/AUDCO 

Van: ( < tno.nl> 
Verzonden: donder ag 22 oktober 202014:55 
Aan: 
CC: 

BSIAL7DGB/DMVTAFDV STG; 
LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 
DMO/PROJN/PROJN DIP; 

DMO/PROJN/PROJN DIP; 
EMSD, CLSK/PLV C

DMO/PROJN/STGP; 

Onderwerp: Re: Veldsterkte 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. 

-
IWQ WPM 
Mob .. 

THALES NEDERLAND B.V. 

Zu1delijke Havenweg 40 7554 RR HENGELO 

www.thalesgrou p.com 

From: [mailto: tno.nl] 
Sent: Tuesday, 20 October, 2020 14:33 
To: @mindef.nl; mindef .nl; 

mlndef.nl; @mindef.nl 
Cc: @mindef.nl; 
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 

-
Zeer bedanktl 

(Paglnanummer) 



Wat ik mij nog afvroeg: stel: OMO 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.nl; 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. 
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 10:36 
To: @mtndef.nl; m1ndef.nl; mindef.nl; 

@mlndef.nl 
Cc: @mindef.nl 
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 

Beste e.a., 

lk veronderstel dat Thales personeel tljdens de meetsessie aanwezlg 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 < @mjndef.nl> 
Sent: Monday, October 19, 2020 5:24 PM 
To: @nl.thalesgroup.com; mindef .nl: mindef.nl; 

@mindef.nl 

Cc: @nl.thalesgroup.com; < 

@mindef.nl 
Subject: Veldsterkte 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 hler meer bekend over Is, zal ik jullie hiervan op de hoogte brengen. 

[Paglnanummer] 



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: 
'7ijdens en na installatie van het system moet vastgesteld warden dat de voorzieningen in het 
systeem voor stralingsveiligheid aanwezig zijn, juist zijn ingesteld, en correct functioneren. Hiervoor 
moeten specifieke testen worden uitgevoerd op de locatles. De aandachtspunten hiervoor zijn: 
• Controle van de algemene operationele en veilighelds-gerelateerde systeeminstelllngen voor 
stralingsvei/lgheid; 
• Vallderen 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. 

Aon het einde van de testfase, doch uiter/ijk 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 

Ministerie van Defensie 
Defensie Materieel Organisatie (OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht 
Gebouw KS I 
Postbus 90125 I 3509BB I MPCSSA I Utrecht 

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

Van: 
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 15:55 

@nl.tuv.com> 

Aan: DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl>; 
@nl.tuv.com> 

CC DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI < 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. 

lk moet u helaas meedelen dat we net bericht hebben ontvangen, dat in verband met COVID-19 er 
een lnternationaal reisverbod is ingegaan voor alle medewerkers van TUV Rhein land 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. 
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Met vriendelijke groet, I Kind regards, 

Coordinator 

E-Mail @nl.tuv.com 
Website: www.tuv.com/nl 
Tel 

Not ava ilable on Wednesday from 12.00-17.00 

Notified and accredited Test Laboratory and Certification Body 

TOV Rhelnland 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. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, 
copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly 
prohibited and may be unlawful. TUV Rhein/and 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. TOV Rhein/and Nederland B. V. is a tradename of the private limited liability company in 
accordance to the Laws of the Netherlands. TUV Rhein/and 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. lndien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelij k aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. De Sta at aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

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

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

Disclaimer: 

If you are not the intended recipient of this email , please notify the 
sender and 
delete it. 
Any unauthorized copying, disclosure 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 attachment(s). 
Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the Chamber 
of 
Commerce under number 06061578. 

Disclaimer: 

If you are not the intended recipient of this email, please notify the 
sender and 
delete it. 
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this email or its 
attachment(s) is forbidden. 
Thales Nederland BV will not accept liability fo r 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. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

BS/AUDCO 

DMO/PROJNIPROJN DIP 
donderdag 22 oktober 2020 09:54 

( BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG; 
DM07PROJN/STGP 

Ondarwerp: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 
Bljlagen: Lijst instanties die een meting van elektromagnetische velden in en om het huis kunnen 

uitvoeren- 20 juni 2018.pdf 

Hallo en 

Via RIVM heb ik bijgevoegde lijst gekregen met bedrijven die EMF-metingen kunnen uitvoeren. Samen 
met inkoop pak ik dit op. Wordt vervolgd. 

Met vriendelijke groet/Best regards, 

Projectleider 

--~o 
Mlnlsterle van Defensie 
Defensle Materieel Organlsatie (DMO) 
Dlrectle Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht 

Gebouw KS I 
Postbus 90125 I 3509BB I MPC55A I Utrecht 

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

Van: 
Venonden: donderdag 22 oktober 2020 09:46 
Aan: BS/AlJDGB/DMV/AFD VASTG; 

CC: 

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

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 waama personeel van TUV Laak de 
metingen doet? Moet ik hier achteraan gaan? 

Vrlendelljke groet, 
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-
From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Thursday, October 22, 2020 8:26 AM 
To: ( < tno.nl>; @mindef.nl: mindef.nl: J 
Cc: < tno.nl>; < 

Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 

Goedemorgen alien, 

@mindef.nl 
tno.nl> 

Gisteren in gesprek met Staatssecretaris oak het uitstel van de metingen Wier besproken. Is er al zicht 
op wanneer de metingen dan wel uitgevoerd kunnen warden? 

De behoefte is dater zo snel mogelijk gemeten meet warden (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 warden om daarvoor te betalen zodat er alsnog zsm 
gemeten kan warden. Is er gekeken naar een dergelijke oplossing om zo snel mogelijk te kunnen 
meten? 

Greet, 

From: < tno.nl> 
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 14:33 
To: @nl.thalesgroup.com>; ., DMO/PROJN/PROJN DIP 
<. IDmindef.nl>; @nl.thalesgroup.com>; 
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; 

< mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP mindef.nl> 
Cc: %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP< @mindef.nl>; < !n2:.nl>; 

< tno.nl> 
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 

-
Zeer bedanlctl 

Wat ik mij nog afvroeg: stel: OMO wel over twee jaar neg een controlemeting doen. Kan dat zonder Thales 
personeel, of is Thales personeel immer nodlg gedurende dergelijke meetsessles? 

Vriendelijke groet, 

-
From: @n I. tha lesgroup.com> 
Sent: Tuesday, October 20, 2020 2:23 PM 
To: ( < tno.nl>; @mindef.nl; 

@nl.thalesgroup.com>; mindef.nl: mlndef.nl: @mindef.nl 
Cc: @mindef.nl 
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 

Allen, 

M its tijdig gepland kunnen wij deze meetsessie ook na formele oplevering ondersteunen. 
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Groeten, 

From: ( [mailto: 
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 10:36 
To: @rnjndef.nl: mjndef.nl: mindef.nl: 

@mjndef.nl 
Cc: @mjndef,nl 
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 

Beste e.a., 

lk veronderstel dat Thales personeel tijdens de meetsessle aanwezig moet zijn. Vier verschlllende zendbundels 
warden afzonderlljk 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.com: mlndef .nl: mindef.nl; 

@mindef.nl 
Cc: @nl.thalesgroup.com: < tno.nl>; @mlndef.ni 
Subject: Veldsterkte rnetingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 

Hallo, 

In verband met COVID geldt er een intematlonaal 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 omgevlngsvergunning zouden we binnen twee maanden na lngebrulkname een 
EMF-meting moeten uitvoeren en de rapportage hlerover hebben opgestuurd. Als we ervan uitgaan dat 
eind november de radar in gebruik genomen kan warden (eea ook afhankelijk van de duurtest), dan 
moeten we voor eind januari 2021 de rapportage opsturen. 

Voorschrift 5.5 stelt immers: 
"Tijdens en na insta/latle van het system moet vastgesteld worden dat de voorzientngen In het systeem voor 
stra//ngsvelllgheld aanweztg zl}n, }ulst zt}n tngesteld, en correct functtoneren. Htervoor moeten specif/eke testen 
worden uitgevoerd op de locaties. De aandachtspunten hlervoor Zlfn: 
• Controle van de algemene operatione/e en vef//ghetds-gerelateerde systeeminstel/ingen voor 
stralingsveiligheid; 
• Valideren dat de No Radiation Sector voorzlen Is van de correcte specifieke instellingen; 
• Vaststellen van de worst case strallngsnlveaus op basis van mettngen. 
Van deze specifieke testen moet de rapportage utterlljk 2 maanden na lnstallatie ter goedkeur/ng toegezonden 
worden aan het bevoegd gezag. 

Aan het einde van de testfase, doch uiterlljk 2 maanden na het lnwerking zijn van de inrichting, dient een door 
een onafhanke//jk bureau ultgevoerde meting van de veldsterkten toegezonden te worden aan het bevoegd gezag. 
Het bevoegd gezag toetst deze meting." 

Met vriendelijke groet/Best regards, 

Projectleider 
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--~o 
Ministerie van Defensie 
Defensle Materleel Organlsatle (OMO) 
Dlrectle Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1-3584 AB I Utrecht 

Gebouw KS I Kamer 
Postbus 90125 I 3509BB I MPCSSA I Utrecht 

MDTN+ 
M+ 
E @mindef.nl 

I www.defensie.nl/dmo 

Van: 
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 15:55 

@nl.tuv.com> 

Aan: DMO/INKOOP/AIP/ILP < @mindef.nl>; 
CC: DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI 
DMO/PROJN/PROJN DIP< @mindef.nl>; < 

@nl.tuv.com> 
@mindef.nl>; 

@nl.tuv.com> 
Onderwerp: 20070602 Uitnodiging tot prijsopgaaf. Veldsterkte metingen Wier 

Geachte heer 

U ontvangt zo snel mogelijk de aangepaste offerte. 

lk moet u helaas meedelen dat we net bericht hebben ontvangen, dat in verband met COVID-19 er een 
lnternationaal 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 vnendellJke groei Kind regards 

Coordinator 

/;;!.. TUVRheinland' 
Genau. Richtig. 

E fv1a1I 
Website: www.tuv.corntnl 
Te 

@nl.tuv.com 

Not available on Wednesday from 12 00 11 00 

Notified and accredited Test Laboratory and Certification Body 

TOV Rheinland Nederland B.V. 
Headotflce· 
P.O Box 2220. 6702 CE ARNHEM 
WestervoortsediJk 73. 682- A\ ARNHEM 

Otfice Electrical at Leek 
Eiberkamp 10. 9351 VT Leek 
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The Netherlands 

•• The information contained in this communication is coofidential and may be legally privileged. It Is Intended solely fOI the use of the individual or Bfltity to whom it is 
addr9ssed and others authori:nd to receive it. If you IJf9 not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution Of taking any action 
in reliance on the contents of this infonnation is strictly prohbited and may be unlawful. TOV Rhein/and Nederland B. V. Is neither flable for the proper and complete 
transmission of the Information contained in this communication nor for any delay In Its receipt. TOv Rhein/and Nederland B. V. Is a tradename of the private limited 
liability company in accordance to the Laws of the Netherlands. TOv Rhein/and 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. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

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

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

Disclaimer: 

If you are not the intended recipient of this email, please notify the sender and 
delete it. 
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this email or its 
attachment(s) is forbidden. 
Thales Nederland BV wil l 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. lndlen u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievellj k aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico 's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

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

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind result ing from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

( < tno.nl> 
donderdag 22 oktober 2020 09:46 

BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG; 

DMO/PROJN7STGP 

Doc 595 

DMO/PROJN/PROJN DIP; 

Onderwerp: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 

Dank 

Is een optie misschien dat Thales NL, gecontroleerd door TNO, voorlopige metlngen doet? In een later stadium, als 
TUV personeel mag reizen, kan TUV verifrcatiemetingen doen. All 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 nlet naar TUV te Laak (Friesland) sturen waarna personeel van TUV Laak de 
metingen doet? Moet ik hier achteraan gaan? 

Vriendelijke greet, 

-
From: mindef.nl 
Sent: Thursday, October 22, 2020 8:26 AM 
To: ( @mindef.nl; 

Cc: 
mindef.nl; @mindef.nl 

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 metlngen dan wel uitgevoerd kunnen worden? 

De behoefte is dater zo snel mogelijk gemeten moet worden (zodra dit technisch gezien ook kan) en dat als er 
andere praktische/logistieke/covld zaken dat belemmeren dat we bereid moeten zljn om daar voor te betalen. Bijv. 
als de mensen van TUV in quarantaine moeten voor 2 weken en daardoor nlet kunnen werken, dat overwogen moet 
warden 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: 

@mindef.nl>; 
@nl.thalesgroup.com>; 

@nl.thalesgroup.com>; 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; 
< mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP 

Cc: %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP< @mlndef.nl>; < 

< tno.nl> 
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 
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OMO/PROJN/PROJN DIP 

mjndef.nl> 
tno.nl>; 



-
Zeer bedanktl 

Wat ik mij nog afvroeg: stel: OMO wel over twee jaar nog een controlemetlng 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: ( < ~>; 

@n I .th a lesgroup.com>; 
@mjndef.nl: 

mindef.nl; miodef.nl; 
Cc: @mindef.nl 
Subject: RE: Veldsterkte metlngen Wier ivm COVID geannuleerd tot nader order 

Allen, 

Mits tijdig gepland kunnen wij deze meetsessle ook na formele opleverlng ondersteunen. 

Groeten, 

From: ( [mailto. 
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 10:36 
To: @mindef.nl: mlodef.nl: mindef.nl; 
J @mindef.nl 
Cc: @mindef.nl 
Subject: RE: Veldsterkte metingen Wier lvm COVID geannuleerd tot nader order 

Beste e.a., 

@mlndef.nl 

lk veronderstel dat Thales personeel t ijdens de meetsessie aanwezig moet zijn. Vier verschillende zendbundels 
worden afzonderfijk gemeten, en het systeem moet monochromatisch (op 1 frequentle} zenden. Klopt dlt, 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.com; mindef .nl: mindef.nl; 

@mindef.nl 
Cc: @nl.thalesgroup.com; < tno.nl>; @mindef.nl 
Subject: Veldsterkte metingen Wier ivm COVIO 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 nlet naar Nederland komen. De geplande EMF-metingen van 
volgende week gaan dan ook niet door. 

[Paolnanunvner] 



Zadra 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 insta/latie van het system moet vastgesteld warden dat de voorzieningen in het systeem voor 
stralingsveiligheid aanwezlg 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; 
• Va/ideren 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 uiter/ijk 2 maanden na insta/latie ter goedkeuring toegezonden 
worden aan het bevoegd gezag. 

Aan het einde van de testfase, doch uiterlijk 2 maanden no het inwerking zijn van de inrichting, dient een door een 
onafhanke/ijk bureau uitgevoerde meting van de veldsterkten toegezonden te warden aan het bevoegd gezag. Het 
bevoegd gezag toetst deze meting." 

Met vrlendelijke groet/Best regards, 

Projectleider 

--~o 
Ministerie van Defensie 
Defensie Materieel Organlsatie (OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht 
Gebouw KB I Kamer 
Postbus 90125 I 3509BB I MPC5SA I Utrecht 

MDTN+ 
M 
E @mindef.nl 

I www.defensie.nl/dmo 

Van: 
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 15:55 

@nl.tuv.com> 

Aan: DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.ni>; 
CC: ., DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI 
DMO/PROJN/PROJN DIP 1@mindef.nl>; 

@nl.tuv.com> 
@mindef.nl>; 

@nl.tuv.com> 
Onderwerp: 20070602 Uitnodiging tot prijsopgaaf. Veldsterkte metingen Wier 

Geachte heer 

U ontvangt zo snel mogelijk de aangepaste offerte. 
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lk moet u helaas meedelen dat we net bericht hebben ontvangen, dat in verband met COVID-19 er een 
lnternationaal 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 greet, I Kind regards, 

Coordinator 

A TUVRheinland 
Genau. Rlchtlg. 

E-Mail @nl.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 

TOV Rhelnland 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 

1111 
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. If you are not the 
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance 
on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. TOV Rhein/and 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. TOV Rhein/and Nederland B. V. is a tradename of the private limited liability company In 
accordance to the Laws of the Netherlands. T0V Rhein/and 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. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u ls toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met rislco's verbonden 
aan het elektronlsch verzenden van berichten. 

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

[Pagtnanummer] 



was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind result ing from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no 
liability for the c;ontent 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: 

If you are not the intended recipient of this email, please notify the sender and 
delete it. 
Any unauthorized copying, disclosure 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 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. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc 598 

BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 

AOCS NMn10SQN/OPS LGL/LGLSIE D 
vrijdag 23 olctober 2020 13:38 

Aan: 
Onderwerp: RE: ALARA: vermogen 

Geen probleem Dan hoor ik wel wanneer en hoe met mij contact wil leggen. 

Van: 
Verzonden: zondag 18 oktober 2020 11:10 
Aan: CLSK/AOCS NM/710SQN/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 lNO om dit verder te 
bediscussieeren? 

Groet, 

-
Van: , CLSKIAOCS NM/710SQN/OPS LGULGLSIE D" @mindef.nl> 
Datum: vrijdag 16 oktober 2020 om 21 :06:32 
Aan: '' < mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Al.ARA: vermogen 

Hoi 

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 lets met je detectie van kleine vliegtuigen en vliegtuigen met een 
lage RCS. Oat 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 
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~10T1)(ti) 

Van: < 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 08:16 
Aan: , CLSK/AOCS NM/710SQN/OPS LGL/LGLSIE D 
Onderwerp: FW: ALARA: vermogen 

Hoi 

Zie het antwoord van TNO. 

Wat denk j ij? 

Groet, 

-
Van: < tno.nl> 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 22:47 
Aan: 
CC: 
< 

< 

DMO/PROJN/PROJN DIP 
tno.nl>; 

mindef.nl> 
Onderwerp: Re: ALARA: vermogen 

< 

< 

@mindef.nl>; 
tno.nl>; 

mindef.nl> 

@mindef.nl:> 

mindef.nl> 

85/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

er worden zendtegels uitgezet, geen ontvangsttegels. Het onderscheidend vermogen in hoek (azimut en elevatie) 
wordt bij ontvangst gecreeerd, dit gaat nlet aan de haal. Vrlendelljke groet, 

Verstuurd vanaf mljn iPhone 
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Op 14 okt. 2020 om 21:10 heeft " 
geschreven: 

Hoi 

mindef.nl• -o mindef.nl> hetvolgende 

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? 
Oat zou wet wat operationeel-roet in het ALARA-eten gooien! 

Groet, 

-
Van: < tno.nl> 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:03 
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef .nl>; 

mindef .nl>; DMO/PROJN/PROJN DIP 
@mjndef.nl> 

CC: < tno.nl>; 
< tno.nl> 
Onderwerp: Hold your horses? 

LS.I 

Ter 'geruststelling': de paarden kunnen weer galopperen, knijpen van vermogen hoeft als politieke 
handreiking niet afgevoerd te worden, het maakt wel degelijk uit. lk ga mijn memo aanpassen en 
concreter maken. 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef .nl < mindef.nl> 
Sent: Wednesday, October 14, 2020 12:50 PM 
To: ( < tno.nl> 
Cc: < tno.nl>; 
< tno.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

Ben benieuwd! 

From: ( < tno.nl> 
Sent: woensdag 14 oktober 2020 09:09 
To: 85/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl> 
Cc: < tno.nl>; 
< tno.nl> 
Subject: Re: Toren Herwijnen 

Halleluja email-archlef. lk heb voorts bericht van Thales gekregen over het knijpen van het vermogen. lk 
kom daar zo op terug. 
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 

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

Hi 

mindef.nl" < mindef.nl> 

Dank voor bet 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.nl> 
Date: Tuesday, 13 October 2020 at 10:45:00 
To: " BS/AUDGB/DMV/ AFD VASTG" 
< 
Cc: 

mindef.nl> 

~ tno.nl> 
Subject: FW: Toren Herwijnen 

-
< tno.nl>, " 

Onderstaand is wat emailcorrespondentie tussen het KNMI en mij. Dus: de informatie is 
van het KNMI verkregen, ook het uitzendschema, met de verschillende 
pulsherhalingsfrequenties (450 Hz als de bundel de laagste stand (elevatiehoek) heeft). 
lk heb trouwens ook nog met de fabrikant zelf ge-emaild, maar dat ging over een detail. 

-
From: (KNMI) < knmi.nl> 
Sent: Tuesday, December 3, 2019 2:43 PM 
To: ( < tno.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

Inderdaad. Blijkbaar stond dat niet duidelijk in ons factsheet, ik heb het 
aangepast, 

From: < 

Sent: 3-dec-1913:21 
To: (KNMI) < knmi.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

OK, dank. Oat betekent dus clrculaire polarisatle. 

Vrlendelijke greet, 
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From: (KNMI) < knml.nl> 
Sent: Tuesday, December 3, 2019 12:37 PM 
To: ( < tno.nl> 
Cc: @knmi.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

Hoi het Fase verschil is 90 graden, Groet 

From: < 

Sent: 3-dec-19 10:12 
To: (KNMI) < knmi.nl> 
Subject: RE: Toren Herwljnen 

-
Zeer bedanktl Weten ju Ille misschlen het faseverschil tussen de twee kanalen? (Met 
andere woorden: met we Ike polarisatie wordt gezonden ?) 

Vriendelijke groet, 

-
From: (KNMI) < knml.nl> 
Sent: Monday, December 2, 2019 2:11 PM 
To: ( < l!lQ.nl> 
Cc: @knmi.nl> 
Subject: RE: Toren Herwijnen 

Hallo 

See attached documents. 

Regards, 

From: < 

Sent: 2-dec-19 11:37 
To: (KNMI) < knmi.nl> 
SUbject: RE: Toren Herwijnen 

-
Mijn telefoonnummer: 

Vriendelijke groet, 

TNO Den Haag 

From: (KNMI) < knmi.nl> 
Sent: Thursday, November 7, 2019 5:38 PM 
To: ( < tno.nl> 
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Cc: < 
@knmi.nl> 

Subject: RE: Toren Herwijnen 

Hoi -

Ik heb wat in onze projectdocumentatie gesprokkeld en een paar tekeningen 
aan deze email gehecht. 
Is dit voldoende informatie? 

Daarnaast: Per 1 januari 2020 ben ik niet meer in dienst bij het KNMI, 
is de opvolger m.b.t. weerradar en frequentiebescherming 

Voor zijn email zie de cc 

Groet, 

KNMl/RDWD/ Senior Consultant 
Research and Development on Weather Observations and Data Technology 

A: Ut rechtseweg 297, 3731 GA, De Bilt, The Netherlands 
P: Postbus 201, 3730 AE De Bilt, The Netherlands 
R: Bl.08 
T 
E· 
I: s 
L: www.llnkedin.com/ pub/ 

From: ( [mailto: tno.nl] 
Sent: donderdag 7 november 2019 11: 17 
To: (KNMI) 
Cc: 
Subject: Toren Herwijnen 

Beste 

Hebben jullie misschlen een tekening van de toren in Herwijnen, waar nu de weerradar 
op staat? 

Vrlendelijke groet, 

TNO Den Haag 

This message may contain lnformallon that Is not lrtended fOI' you. II you 818 not the addressee or H this 
message was sent to you by mistake, you are re(JJested to Inform the sender and delete the message. TNO 
accepts no llablllty for the content of this •mall, for the manner In which you use It and for damage of any kind 
resulting from the risks Inherent to the electronic transmission c:l messages. 

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

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

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

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

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